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Brugervejledning
Før du går i gang med at anvende dit nye værktøj, vil vi anbefale dig at læse denne vejledning igennem. Vejledningen beskriver lovbogens opbygning, og giver forhåbentlig et
overblik over, hvordan du får mest mulig ud af bogen.
Lovbogen er delt ind i 5 hovedafsnit samt et bilagsafsnit:
 Indledning – aftaletekster bag lovgivningen og fremsættelsestaler til de to vedtagne lovforslag L 183 og L 151.
 L 183 – hvordan lovforslaget gennemgås, se nærmere nedenfor
 Ungeaftalens ændringer for 15-17-årige – opdelt i ændringer i L 151og ændringer,
der gennemføres administrativt.
 Ungeaftalens ændringer for 18-30-årige – opdelt i ændringer i L 151 og ændringer,
der gennemføres administrativt.
 Modelafsnit – oversigter og modeller udarbejdet af Wiederquist til bedre forståelse
af reglerne og lettere anvendelse af reglerne i det daglige arbejde
De to lovforslag gennemgås detaljeret med hver enkelt bestemmelse for sig, inddelt efter
hvilken lov, der ændres i. Ændringerne gennemgås efter nedenstående punkter:
 Emne
 Ikrafttrædelsesdato
 Lovtekst – hvad er lige præcis ændret i denne bestemmelse
 Hele bestemmelsen med fed markering af det, der er ændret
 Almindelige bemærkninger – generelle betragtninger omkring baggrunden for bestemmelsens ændring
 Specielle bemærkninger – specifikke bemærkninger, der retter sig direkte mod anvendelsen af den nye bestemmelse – hvordan man tackler det nye i praksis
 Kommentarer fra høringsnotatet – kommentarer til de høringssvar, ministeriet fik tilbage som reaktioner på lovforslaget, da det var i høring hos forskellige organisationer
 Yderligere fortolkningsbidrag – i de særlige tilfælde, hvor vi føler, det vil lette forståelse af ændringerne
Vi håber du får glæde af din nye lovbog og modtager gerne ris, ros, kommentarer m.v., så
vi kan optimere kommende udgaver af vort koncept. Kommentarer kan sendes til susanne@wiederquist.dk
God fornøjelse!

Susanne Wiederquist
Præstø, September 2010

7

8

1. DEL: INDLEDNING
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Aftale om afbureaukratisering
24. Februar 2009

11

Aftaletekst
Den 24. februar 2009 blev der indgået en aftale mellem VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og De Radikale om afbureaukratisering af ungeindsatsen, sanktionsreglerne og jobcentrenes modtagelse. Nedenfor gengives aftalens ændringer vedr.
unge-indsatsen.
Principper, der skal gælde for alle unge dagpenge- , kontant- og starthjælpsmodtagere
under 30 år
• Første jobsamtale fremrykkes, så den falder senest efter 1 måned på offentlig forsørgelse. De gældende ”tælleregler” anvendes, dvs. at første jobsamtale for kontant og starthjælpsmodtagere skal afholdes senest, når personen har modtaget offentlig
forsørgelse i sammenhængende 1 måned. For dagpengemodtagere afholdes samtalen, når personen har modtaget offentlig forsørgelse i sammenlagt 1 måned.
• Ret og pligt til første tilbud indtræder senest efter 3 måneders ledighed (13 uger). De
gældende ”tælleregler” anvendes, dvs. at kontant- og starthjælpsmodtagere senest
skal have første ret- og pligttilbud efter 3 måneders sammenhængende ledighed.
Dagpengemodtagere får ret- og pligttilbud efter sammenlagt 3 måneders ledighed.
• Senest i begyndelsen af 2011 skal fremrykningen evalueres i lyset af konjunktur- og ledighedssituationen.
• Det første ret- og pligttilbud skal være af mindst 6 sammenhængende måneders varighed.
• Hele redskabsviften (vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og løntilskudsansættelse) kan anvendes for alle unge. Det gælder også unge under 25 år med uddannelsespålæg, som skal aktiveres frem mod start på en ordinær uddannelse, jf. nedenfor.
• Som i dag er det jobcentrene, der ud fra den lediges ønsker og forudsætninger samt
arbejdsmarkedets behov konkret skal vurdere, hvilke tilbud der bedst hjælper den unge i job eller i ordinær uddannelse Der er således ingen bindinger på, hvilke tilbud
jobcenteret kan give den unge. Privat løntilskudsansættelse kan dog først anvendes
efter 6 måneders ledighed, og
ledige, der har uddannelse, kan i de første 6 måneders ledighed kun få tilbud om vejledning og opkvalificering i op til 6 uger.

4 målgrupper
Tilrettelæggelsen af den konkrete indsats for den enkelte unge afhænger af, hvilken målgruppe den unge visiteres til i jobcenteret. Der er enighed om, at antallet af målgrupper
for dagpenge-, kontant- og starthjælpsmodtagere under 30 år reduceres fra 10 til 4.
Målgruppe 1: Unge under 25 år – uden forsørgerpligt og uden erhvervskompetencegivende uddannelse – som ikke umiddelbart er uddannelsesregnede
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•

•

•
•

For unge dagpenge-, kontant- og starthjælpsmodtagere under 25 år, som ikke umiddelbart har forudsætninger for at gennemføre en uddannelse, skal jobcentret afklare,
om den unge kan bibringes forudsætningerne for at kunne gennemføre en ordinær
uddannelse på ordinære vilkår. Jobcenteret skal vurdere den langsigtede uddannelsesegnethed i forbindelse med det individuelle kontaktforløb. Jobcenteret vil som i
dag kunne hente vejleding hos Ungdommens Uddannelsesvalg (UU) eller uddannelsesinstitutionerne.
Jobcentret kan anvende målrettede tilbud, f.eks. virksomhedspraktik eller særligt tilrettelagte uddannelsesforløb, som afklarer eller udvikler den unge i forhold til at kunne
gennemføre en ordinær uddannelse.
Beskæftigelsesindsatsen rettes mod at bibringe den unge forudsætningerne for at tage en ordinær uddannelse, hvis jobcentret skønner det realistisk.
Hvis jobcentret ikke skønner, at det aktuelt er muligt at hjælpe den unge i retning af
ordinær uddannelse, målrettes indsatsen i stedet mod ordinær beskæftigelse, f.eks.
via tilbud om særligt tilrettelagte uddannelsesforløb eller virksomhedspraktik.

Målgruppe 2: Unge under 25 år – uden forsørgerpligt og uden en erhvervskompetencegivende uddannelse – som er uddannelsesegnede
• For alle dagpenge-, kontant- og starthjælpsmodtagere under 25 år uden forsørgerpligt over for hjemmeboende børn skal jobcentret vurdere, om de har forudsætningerne for at tage en ordinær uddannelse på ordinære vilkår. Jobcentret skal vurdere
uddannelsesegnetheden i forbindelse med det individuelle kontaktforløb.
• Vurderer jobcenteret, at den unge kan tage uddannelse, får pågældende pålæg
om inden for en fastsat tidsfrist at komme med forslag til en eller flere studier eller erhvervskompetencegivende uddannelser, som det er realistisk at søge optagelse på.
Jobcenteret vurderer, hvor lang tidsfrist, den unge skal have.
• Herefter pålægger jobcentret den unge at søge om optagelse på en eller flere konkrete uddannelser og at påbegynde den uddannelse, som den pågældende optages på. Det er en forudsætning for uddannelsespålægget, at jobcentret sikrer, at den
unge har et forsørgelsesgrundlag under hele uddannelsen i form af SU, elevløn eller
lignende (f.eks. praktikløn eller skoleydelse). Jobcenteret skal tage hensyn til den unges ønsker ved fastlæggelsen af, hvilke uddannelser det vil være relevant for den unge at søge ind på.
• Uddannelsen gennemføres på ordinære vilkår, dvs. på SU, elevløn eller lignende.
• Uanset uddannelsens starttidspunkt er den unge omfattet af den generelle regel om
ret- og pligt til tilbud senest efter 3 måneders ledighed, jf. ovenfor. Det gælder også
unge, der har fået pålæg om at vælge/søge optagelse på en uddannelse. Tilbuddet
skal være på minimum 6 måneder med mindre uddannelsen starter tidligere.
Målgruppe 3: Unge under 25 år med forsørgerpligt og unge mellem 25 og 30 år uden en
erhvervskompetencegivende uddannelse
• For unge dagpenge-, kontant- og starthjælpsmodtagere uden uddannelse, som er
under 30 år og har forsørgerpligt over for hjemmeboende børn, eller som er mellem 25
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•

•

og 30 år og ikke er forsørgere, rettes indsatsen mod, at de hurtigst muligt skal i ordinær
beskæftigelse eller i ordinær uddannelse på ordinære vilkår. I kontaktforløbet skal
jobcentrene have fokus på ordinær beskæftigelse, men de skal også tale med den
ledige om mulighederne for at tage ordinær uddannelse på ordinære vilkår, herunder
evt. henvise den ledige til at søge råd og vejledning hos relevante uddannelsesinstitutioner eller UU.
Det er muligt at give en begrænset gruppe af unge ledige tilbud om ordinær uddannelse på hidtidigt ydelsesniveau, hvis:
o jobcenteret – som i dag – konkret vurderer, at tilbuddet om uddannelse er det tilbud, som hurtigst muligt sikrer den ledige varig beskæftigelse og hel eller delvis
selvforsørgelse, og
o den ledige er forsørger eller har en betydelig forudgående ledighed på offentlig
forsørgelse, der indebærer, at den unge har ret og pligt til andet tilbud (ca. 15
måneder). De gældende ”tælleregler” for, hvornår andet ret- ogpligttilbud skal
gives, anvendes. Dvs. at kontant- og starthjælpsmodtagere tidligst kan modtage
tilbuddet, når de har afsluttet første ret- og pligttilbud og derefter har haft 6 sammenhængende måneder på offentlig forsørgelse. Dagpengemodtagere kan tidligst modtage tilbud om uddannelse, når personen efter afslutning på første tilbud
sammenlagt har modtaget offentlig forsørgelsesydelse i en periode på 6 måneder.
For at jobcenteret kan give tilbud om ordinær uddannelse på hidtidig ydelse, er det
en betingelse, at:
o Uddannelsen skal kvalificere til beskæftigelse inden for et område, hvor der er eller
forventes mangel på arbejdskraft, eller hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder (gælder dog ikke en studieforberedende uddannelse).
o Det højst må dreje sig om en mellemlang videregående uddannelse.

Målgruppe 4: Unge under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse
• For dagpenge-, kontant- og starthjælpsmodtagere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse skal jobcentret som hidtil rette indsatsen mod, at den
ledige hurtigst muligt skal i ordinær beskæftigelse.
• De gældende regler om, at dagpengemodtagere i de første 6 måneder af ledighedsperioden højst kan få 6 ugers tilbud om opkvalificering og vejledning, videreføres
for unge, der allerede har en erhvervskompetencegivende uddannelse.
Unge dagpengemodtageres muligheder for at bevare en hidtidig dagpengeret efter en
periode med en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse
•
•

Unge under 25 år, der har deltaget i uddannelse, kan få forlænget den periode på 6
år (referenceperioden), inden for hvilken de har ret til 4 års dagpenge.
Forlængelsen af referenceperioden for alle omfatter uddannelsesperioden forud for
det fyldte 25. år. For unge, der deltager i uddannelsen på baggrund af et uddannel-
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sespålæg, kan uddannelsesperioder forlænge referenceperioden indtil det fyldte 30.
år.
Unges mulighed for at blive fritaget for betaling af det obligatoriske medlemsbidrag under
deltagelse i en uddannelse
• Unge under 30 år, der deltager i en kompetencegivende uddannelse, der giver ret til
optagelse i en a-kasse, kan under uddannelsen blive fritaget for betaling af det obligatoriske medlemsbidrag.
• Fritagelsen kan gives for 1 år ad gangen og højst for i alt 5 år.
Der fastsættes nærmere regler om betingelserne for at få forlænget referenceperioden
og for at få fritagelse for betaling af det obligatoriske medlemsbidrag. Det vil endvidere
blive fastsat i reglerne, at unge, der får udbetalt dagpenge eller andre forsørgelsesydelser
fra a-kassen, ikke kan få forlænget referenceperioden eller fritagelse for betaling af det
obligatoriske medlemsbidrag.
Unge dagpengemodtagere under 25 år, som får pålæg om at påbegynde ordinær uddannelse kan få den valgte uddannelse som tilbud på den ydelse, de er berettiget til efter
lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., dog ikke længere end indtil 6 måneders sammenlagt
ledighed. Disse unge er under tilbuddet fritaget for rådighed.
Sanktioner
• De nye regler for uddannelsespålæg og uddannelse som tilbud sanktioneres efter de
gældende principper på dagpengeområdet. Det indebærer følgende:
o En dagpengemodtager får 3 ugers effektiv karantæne for selvforskyldt ledighed,
hvis pågældende uden en gyldig grund afslår at medvirke til eller følge op på
uddannelsespålæg eller uddannelse som tilbud, eller udebliver fra, afslår eller ophører i en uddannelse givet som pålæg eller tilbud.
o Hvis en dagpengemodtager bliver selvforskyldt ledig to gange inden for 12 måneder – uanset årsagen – mister pågældende retten til dagpenge, indtil pågældende inden for en periode på 10 uger har haft ustøttet arbejde i mere end 300
timer (fuldtidsforsikrede) eller mindst 150 timer (deltidsforsikrede).
• De nye regler for uddannelsespålæg og uddannelse som tilbud sanktioneres efter de
nye, forenklede sanktionsregler på kontanthjælpsområdet (se nærmere beskrivelse
heraf i afsnittet ”Forenkling af sanktionsreglerne for kontanthjælpsmodtagere mv.”).
Det betyder, at der som hovedregel sanktioneres med en periodesanktion, hvor ydelsen bortfalder, så længe personen ikke gør som pålagt af kommunen. Hvis kommunen
ikke kan give en periodesanktion, fordi forseelsen er en ”en gang for alle”-forseelse og
dermed ikke løber over tid, skal kommunen sanktionere med en punktsanktion, hvor
hjælpen nedsættes med et på forhånd fastsat beløb. Det indebærer følgende:
o Ydelsen kan standses for alle under 30 år, som modtager uddannelsespålæg, tilbud om uddannelse eller anden aktivering, hvis pålægget eller tilbuddet afvises
uden rimelig grund. Standsningen af ydelsen fortsætter så længe muligheder for
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o

at opfylde pålægget eller deltage i tilbuddet består. Det gælder også forsørgere
og personer med andre problemer end ledighed.
Hvis en person, der har modtaget et uddannelsespålæg eller et tilbud om uddannelse, uden rimelig grund ophører med uddannelsen (en ”én gang for alle”- forseelse), og det ikke længere er muligt at opfylde uddannelsespålægget eller deltage i uddannelsestilbuddet, giver kommunen en punktsanktion. Det vil sige, at
hjælpen nedsættes med et på forhånd fastsat beløb.

De nye ungeregler, herunder særligt brugen af tilbud om ordinær uddannelse på
hidtidig ydelse evalueres 2 år efter lovens ikrafttræden.
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Fremsættelsestale til L 183
31. marts 2009
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Daværende beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederikens tale
Den 24. februar 2009 blev der indgået en aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne,
Dansk Folkeparti og De Radikale om afbureaukratisering vedrørende forenkling af reglerne
om aktivering af unge, sanktioner for kontant- og starthjælpsmodtagere og forenkling af
sagsbehandlingen i forbindelse med jobcentrenes modtagelse af borgerne. I dette lovforslag udmøntes denne aftale.
Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem
politiske aftaler. Ændringerne har hver især haft et klart formål, men tilsammen har de
med tiden skabt et kompliceret system, der er svært for de ledige at forstå og svært for
medarbejderne i jobcentrene at administrere.
For at skabe større sammenhæng mellem det politiske mål - at få de ledige hurtigt i job og dagligdagen i jobcentrene, iværksatte regeringen i begyndelsen af 2007 et projekt
med det formål at forenkle reglerne og mindske bureaukratiet på beskæftigelsesområdet.
Afbureaukratiseringsprojektet tog udgangspunkt i forslag fra medarbejdere og ledere i
jobcentrene. Medarbejdere og ledere i alle jobcentrene fik mulighed for at komme med
forslag til forenklinger af regler og procedurer, og der blev arbejdet med forslagene på
konferencer og i workshops. Resultatet var i alt 169 forslag. Knap halvdelen af forslagene
kunne gennemføres administrativt, og langt størstedelen af disse forslag er gennemført.
Desuden var der en lang række forslag, som jobcentrene selv kunne gennemføre, da de
handler om sagsgange, der kan ændres lokalt.
Samtidig var der forslag, der krævede lovændringer, og der blev udvalgt 4 områder, hvor
der var enighed om, at der var et særligt stort forenklingspotentiale: Ungereglerne, sanktionsområdet, sygeopfølgningsområdet og jobcentrenes modtagelse af borgere.
På disse områder har konsulentfirmaet Deloitte gennemført analyser, workshops med jobcentre mv. for at klarlægge forenklingsbehov, og der blev for hvert af de 4 områder udarbejdet en rapport med en række forslag til forenklinger.
Forslag om afbureaukratisering på sygedagpengeområdet indgår i aftalen af 5. november 2008 om nedbringelse af sygefravær mellem regeringen og partierne bag Jobplanen.
Aftalen udmøntes i et selvstændigt lovforslag om ændring af sygedagpengeloven m.fl.
love. Der henvises herved til det fremsatte lovforslag L 165 om en styrket beskæftigelsesrettet indsats overfor sygemeldte m.fl.
Dette lovforslag udmønter endvidere de lovgivningsmæssige dele af aftalen af 24. februar
2009 om målretning af beskæftigelsesindsatsen mellem regeringen, Socialdemokraterne,
Dansk Folkeparti og De Radikale. Forslagene omhandler målretning af jobplaner samt
fremrykning af det tidspunkt, hvor den ledige skal have et godkendt cv i CV-banken.
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Andre elementer i aftalen om målretning udmøntes administrativt. Det drejer sig dels om
et forsøg med uddannelse i forbindelse med ansættelse i ordinært arbejde og dels et forsøg med at ophæve varighedsbegrænsningen på 6 uger for tilbud om vejledning og opkvalificering for personer uden en erhvervskompetencegivende uddannelse eller med en
forældet uddannelse.
Endelig indeholder dette lovforslag forslag til konsekvensændringer i reglerne for introduktionsydelsesmodtagere under integrationsloven.
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Ungeaftalen
5. november 2009
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Aftaletekst til ”Flere unge i uddannelse og job”
Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre indgik d. 5.
november 2009 en aftale om flere unge i uddannelse og job. Aftalen er en del af finanslovsaftalen for 2010. Aftaleteksten ses nedenfor.
Aftaleparterne enige om at fastholde målsætningen om, at mindst 95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015. Alle unge skal have et liv
med uddannelse og job. De to ting hænger nøje sammen. Unge med en uddannelse klarer sig bedre på arbejdsmarkedet end unge uden en uddannelse.
Særligt unge, der ikke kommer i gang umiddelbart efter grundskolen, har sværere ved
senere i livet at få fodfæste i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Langt de fleste unge klarer selv at komme godt videre. Men der er en gruppe af unge, som ikke selv
formår at komme i gang med uddannelse eller job.
Alt for mange unge er offentligt forsørgede. Samtidig stiger ledigheden i øjeblikket. Vi skal
være ekstra opmærksomme på, at vi ikke taber de unge på gulvet. Hvis en stor gruppe af
unge bliver ramt af ledighed under den nuværende økonomiske krise, er der grund til at
frygte, at det bliver svært at indhente det tabte, når tiderne igen bliver bedre.
Den økonomiske afmatning har betydet, at flere unge søger uddannelse. Samtidig indgår
virksomhederne færre uddannelsesaftaler. Det skaber dagligt problemer for unge, der
ønsker at gennemføre en erhvervsuddannelse, fordi der ikke er praktikpladser nok.
På den baggrund er aftaleparterne enige om en række initiativer, der skal styrke indsatsen, så flere unge kommer i job og uddannelse, og på længere sigt resulterer i en bedre
uddannet arbejdsstyrke.

BILAG 2: Initiativerne på beskæftigelsesministeriets område
Til aftaleteksten fra 5. november hører 3 bilag. Bilag 1 ”Flere 15-17-årige i uddannelse og
job” og bilag 3 ”Forstærket indsats for flere praktikpladser” hører under undervisningsministeriets område. Derfor gengives kun teksten fra bilag 2 ”En styrket beskæftigelsesindsats
for unge under 30 år uden uddannelse eller job” nedenfor.
1. Initiativer målrettet 15-17-årige
Styrket samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), uddannelsesinstitutioner og jobcentrene om 15-17-årige
UU har hovedansvaret for indsatsen for unge under 18 år. Der ændres ikke ved UU’ernes
ansvar og kompetence i henhold til gældende lovgivning med nedenstående initiativer.
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Samtidig er indsatsen for unge 15-17-årige præget af, at mange aktører skal samarbejde,
hvis flere unge skal i uddannelse og job. Det er vigtigt at styrke samspillet mellem UU, uddannelsesinstitutionerne og jobcentrene, hvis flere 15-17-årige unge skal påbegynde og
fuldføre en kompetencegivende uddannelse.
Der oprettes derfor en pulje, som støtter forsøg, der fremmer forskellige former for styrket
samarbejde mellem UU, uddannelsesinstitutioner og jobcentrene.
Bedre datagrundlag for indsatsen
Det er vigtigt, at kommunen, UU og jobcentrene har fuldt overblik over de 15-17-åriges
uddannelse og beskæftigelse, så de efter behov kan sætte hurtigt og aktivt ind over for
de unge. Der er derfor enighed om, at der er behov for at etablere et fælles datagrundlag og for bedre dataudveksling på tværs af myndigheder og institutioner. Det vil samtidig
kunne sikre fuld koordination mellem UU og jobcentres opgavevaretagelse.
Bedre overblik over praktikpladser
Der er ligeledes enighed om at forbedre den digitale understøttelse af elev- og praktikpladser bl.a. på jobnet.dk. Det vil gøre det nemmere for unge, virksomheder og jobcentermedarbejdere at søge og finde information om praktikpladser.
Aktiv indsats til unge 15-17-årige
I størrelsesordenen 10.000 unge mellem 15 og 17 år er hverken i uddannelse eller job. Det
er vigtigt, at denne gruppe af unge får en aktiv indsats, så de ikke ender på kontanthjælp,
når de fylder 18 år.
En del af disse unge har brug for at komme ud i det virkelige liv og lære, hvad det vil sige
at være på en rigtig arbejdsplads for derigennem at blive klar til at tage en uddannelse
og få en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.
Der er derfor enighed om at udvide reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, så
unge i alderen 15-17 år, der ikke er i uddannelse eller job, fremover kan modtage en aktiv
indsats fra jobcenteret i form af tilbud fra jobcentret om virksomhedspraktik, vejledning og
opkvalificering og mentorstøtte mv.
Jobcentrenes indsats skal koordineres med UU’erne, som har hovedansvaret for de unge
under 18 år.
Befordringsgodtgørelse mv. til de 15-17-årige
Der er enighed om, at de 15-17-årige, der får tilbud, også skal kunne få en godtgørelse på
op til 1.000 kr. om måneden til anslåede udgifter, fx befordringsgodtgørelse, ved deltagelse i tilbuddet. Dermed sikres, at fx udgifter til transport ikke udgør en hindring for, at de unge kan deltage i tilbud.
2. Initiativer målrettet unge mellem 18 og 30 år
Strakstilbud til 18-19-årige
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Forsøg med en tidlig indsats for ledige - ”Hurtigt i gang” - viser, at en indsats for nyledige,
der kombinerer intensiv kontakt i form af individuelle samtaler og afklaring, efterfulgt af
tidlig aktivering kan forkorte den enkeltes ledighed markant.
Unge 18-19-årige kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere skal derfor have en
individuel, meget tidlig og aktiv indsats, som lægger sig op ad de gode erfaringer fra de
gennemførte forsøg og består af en samtale allerede inden for en uge efterfulgt af et afklaringsforløb, hyppige individuelle samtaler og en fremrykket aktiveringsindsats.
Dermed sikres en tidlig indsats, som på en gang er målrettet uddannelse og job og samtidig ikke genopliver fortidens aktiveringsfabrikker.
Ny chance til unge
Allerede i dag yder jobcentrene en aktiv indsats for unge. Unge under 30 år, der hænger
fast i offentlig forsørgelse, har imidlertid brug for en særlig indsats for at komme i uddannelse eller job. De skal have den aktive indsats, der virker bedst, og skal derfor så vidt muligt
have aktive tilbud på rigtige arbejdspladser. Et aktivt tilbud på en rigtig arbejdsplads vil
således ofte være forudsætningen for, at denne gruppe af unge bliver motiveret og klar
til at gennemføre en uddannelse.
Det kræver en betydelig opsøgende indsats i jobcentrene at sikre aktive tilbud for langtidsledige unge på virksomhederne. Der gives derfor et særligt tilskud til jobcentre, som gør
en ekstra indsats og får flere unge under 30 år med mere end 12 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse i virksomhedsrettede aktive tilbud (løntilskud eller virksomhedspraktik).
Læse- og skrivetest samt opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser
Læse- og skriveproblemer må ikke være en barriere for job og uddannelse. Job-centret
kan i dag give læse-, skrive- og regnekurser, men gør det kun i begrænset omfang. Derfor
er der enighed om, at alle unge under 30 år, der henvender sig i
jobcentret, og som ikke har en ungdomsuddannelse, skal læse- og skrivetestes, hvis de har
behov for det.
Hvis læse- skrivetesten viser, at den unge har behov for at forbedre sine læse- og skrivekundskaber, skal jobcentrene sikres gode rammer for at tilbyde den unge et læse- og skrivekursus, der kan opkvalificere den unge til at starte på en ordinær uddannelse. Jobcentrene skal ligeledes have gode muligheder for at tilbyde unge et opkvalificerende regnekursus. Der afsættes derfor ekstra midler til finansiering af læse-, skrive- og regnekurser.
Forbedring af muligheden for at deltage i jobrotation
For at forbedre muligheden for, at flere ledige kan deltage i jobrotationsordninger som
vikarer, er der enighed om at nedsætte kravet til vikarens forudgående ledighed fra 6 til 3
måneder. Dermed bliver ordningen også målrettet ledige med kortere ledighed bag sig.
Der gennemføres i øjeblikket en evaluering af jobrotationsordningen, som forventes afsluttet i foråret 2010. Når resultatet foreligger, vil dette blive drøftet med aftaleparterne. I disse
drøftelser vil indgå spørgsmål om beskæftigelsesregionernes rolle i forhold til at fremme
brugen af jobrotation.

24

Det skønnes, at der inden for den tilpassede økonomiske ramme til ordningen vil være et
økonomisk råderum. I forbindelse med aftaleparternes drøftelse af evalueringsresultatet vil
det indgå, hvorledes det forventede økonomiske råderum kan udnyttes til en bedre anvendelse af ordningen.
Forbedring for unge ledige af forsøgsordningen med opkvalificering ved ordinær ansættelse
I aftalen om målretning af aktiveringsindsatsen fra 24. februar 2009 indgår det, at der skal
iværksættes forsøg med uddannelse i forbindelse med ansættelse i ordinært arbejde. Siden 1. august 2009 har alle jobcentre derfor kunnet gennemføre forsøg med tilskud til opkvalificering i op til 6 uger af personer, der ansættes ordinært, og som har en forudgående ledighed på mindst 3 måneder.
Der er enighed om at udvide dette forsøg, således at kravet til forudgående ledighed
nedsættes til 1 måned, når der er tale om unge ledige under 30 år i målgruppen.
Mentorstøtte
Nogle unge har brug for mentorstøtte for at kunne gennemføre en ordinær uddannelse.
Jobcentrene får derfor adgang til at yde mentorstøtte i tilknytning til unges overgang til
ordinær uddannelse, hvis jobcentret i kontakten med den unge fx vurderer, at den unge
har brug for ekstra støtte for at få en god start på og undgå frafald fra uddannelsen.
Oprettelse af en National Unge-enhed
For at styrke jobcentermedarbejdernes viden om unge ledige, er der enighed om at etablere en national ’Unge-enhed’ i regi af beskæftigelsessystemet. Unge-enheden skal understøtte jobcentrenes tilrettelæggelse af ungeindsatsen, så den enkelte unge
kan få en målrettet og sammenhængende indsats, der så vidt muligt er rettet mod uddannelse.
Nye initiativer over for nyuddannede akademikere
Med henblik på at sikre, at nyuddannede akademikere ikke ender i langtidsledighed,
iværksættes en særlig indsats over for nyuddannede akademikere.
Der igangsættes et initiativ, der skal skaffe nyuddannede akademikere i arbejde inden for
områder med gode beskæftigelsesmuligheder. Initiativet skal varetages af AC og indebærer bl.a. en indsats over for relevante virksomheder med henblik på at skabe jobåbninger til nyuddannede akademikere
Regeringen vil derudover iværksætte en fremrykket indsats, hvor jobcentrene efter senest
seks uger henviser alle unge akademikere under 30 år uden job til en specialiseret anden
aktør. Her får ledige akademikere en målrettet indsats, som hurtigst muligt kan hjælpe
dem i job. Den fremrykkede indsats vil i første omgang gælde i 3 år. Initiativet er sat i udbud.
Fritidsjobinitiativ
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Arbejdsmarkedsstyrelsens undersøgelse ”Fra fritid til job” viser, at unge med fritidsjob har
større sandsynlighed for at gennemføre en uddannelse og få et job senere i deres liv. Der
er derfor enighed om at gennemføre et særligt initiativ, der skal få flere unge i fritidsjob.
Udslusning fra fængsler
Det er vigtigt, at unge efter endt afsoning ikke falder tilbage til kriminalitet. De unge skal
hjælpes tilbage i uddannelse eller job fra første dag efter endt afsoning.
Der er derfor enighed om at udvide og forlænge projekt ’High Five’ i en 2-årig periode.
Projektet hjælper tidligere indsatte, kriminelle og kriminalitetstruede unge i job.
Projekt ’Unge – godt i gang’
For at generere mere viden om, hvad der bedst hjælper unge i job, gennemfører Beskæftigelsesministeriet et projekt ’Unge – godt i gang’ i udvalgte jobcentre. I projektet får
jobcentrene mulighed for at afprøve effekten af en meget tidlig og aktiv indsats.
Et vigtigt element i forsøget er, at sagsbehandlere, der gennemfører intensive samtaler, får
en særlig målrettet opkvalificering.
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Fremsættelsestale til L 151
3. marts 2010
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Beskæftigelsesminister Inger Støjbergs tale
Lovforslaget har til formål at styrke indsatsen for de unge, der har svært ved at komme i
uddannelse eller job og øge fleksibiliteten i tilrettelæggelsen af indsatsen for de unge.
Herudover vil arbejdsgivere med lovforslaget få ret til voksenlærlingetilskud, og der vil blive
mulighed for at forenkle en række opgørelsesregler i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
m.v.
Regeringen, S, DF og RV indgik d. 5. november 2009 aftale om ”Flere unge i uddannelse
og job”. Lovforslaget udmønter de dele af aftalen, som kræver lovændringer på Beskæftigelsesministeriets og Integrationsministeriets områder. Det drejer sig om følgende forslag:
• Jobcenteret får mulighed for at give tilbud til unge mellem 15 og 18 år, hvis de ikke er i
uddannelse eller job.
• Bedre datagrundlag for indsatsen for de unge.
• Unge under 20 år skal have første tilbud senest efter 4 ugers ledighed.
• Ledige unge under 30 år, som ikke har en ungdomsuddannelse skal læse-skrivetestes,
hvis jobcenteret vurderer, at de har behov herfor.
• Forbedring af muligheden for at deltage i jobrotation.
• Forbedrede muligheder for mentorstøtte til unge under 30 år.
Lovforslaget indeholder tillige følgende forslag, som ligger uden for aftalen:
• Fleksibilitet i tilrettelæggelsen af første ret- og pligttilbud til unge under 30 år.
• Lovfæstelse af voksenlærlingeordningen.
• Forenkling af opgørelse af sammenlagt ledighed for dagpengemodtagere efter lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats – de såkaldte tælleregler - herunder fremrykning af
tidspunktet for ret og pligt til intensiv aktivering m.v.
• Ret til indsatsplan for personer, der er omfattet af en varslingsindsats.
• Forhøjelse af den maksimale godtgørelse til befordring m.v. fra 1000 kr. til 1500 kr. til
kontant- og starthjælpsmodtagere ved deltagelse i tilbud i perioden 1. maj til 31. december 2010.
• Konsekvensændringer af tidligere lovændringer.
De samlede økonomiske konsekvenser for det offentlige af lovforslaget er merudgifter på
64,7 mio. kr. i 2010, 71,0 mio. kr. i 2011, 30,3 mio. kr. i 2012 og 42,5 mio. kr. i 2013.
Det foreslås, at loven træder i kraft 1. maj 2010. Det foreslås dog, at indsatsen til personer
under 18 år, reglerne om bedre datagrundlag for indsatsen over for unge og de forbedrede mentorregler først træder i kraft 1. august 2010, samt at ændringerne i relation til de
forenklede tælleregler først træder i kraft, når jeg fastsætter det. Tidspunktet vil afhænge
af, hvornår en it-understøtning kan være på plads.
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2. DEL: AFBUREAUKRATISERING AF UNGEREGLERNE
L 183: Afbureaukratisering af reglerne om aktivering ag unge,
sanktionsreglerne for kontant- og starthjælpsmodtagere og målretning af aktiveringsindsatsen m.v.
Nedenfor gennemgås de bestemmelser fra lovforslaget, der vedrører beskæftigelsesindsatsen for unge. Bestemmelserne gennemgås enkeltvis og der indsættes forklaringerne fra
lovforslagets almindelige og specielle bemærkninger samt kommentarer fra høringsnotatet.
Gennemgangen af bestemmelserne inddeles efter de 3 love, der er omfattede af ændringerne omkring ungeindsatsen.
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Beskæftigelsesloven
I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. maj 2008, som
ændret ved § 2 i lov nr. 1587 af 20. december 2006 og lov nr. 1396 af 27. december 2008,
foretages følgende ændringer:
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CV-samtalen
Ikrafttræden: 1. august 2009
Lovtekst: I § 14, stk. 1, ændres ”1 måned” til ”3 uger”, så bestemmelsen fremover ser således ud:
§ 14. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1 og 2, skal der senest 3 uger efter tilmeldingen afholdes en samtale med personen, hvor det sikres, at de oplysninger, som personen
indlægger i Jobnet, er fyldestgørende. Under samtalen skal det aftales, hvordan personens jobsøgning kan understøttes, og personen skal pålægges at søge mindst to relevante konkrete job.
Stk. 2. Samtalen efter stk. 1 skal dog ikke afholdes, hvis der inden for de seneste 3 måneder
før tilmelding har været afholdt en samtale om personens cv.
Stk. 3. Samtalen efter stk. 1 afholdes for personer omfattet af § 2, nr. 1, af arbejdsløshedskassen og for personer omfattet af § 2, nr. 2, af kommunen.
Almindelige bemærkninger:
Efter de gældende regler skal dagpengemodtagere og personer, der modtager kontanteller starthjælp alene på grund af ledighed, hurtigst muligt og senest en måned efter tilmeldingen som arbejdssøgende indlægge et cv i Jobnet, og der skal afholdes en cvsamtale. Der er ingen gældende regler om, at et evt. tidligere cv skal aktiveres, hvis en
person igen tilmelder sig som arbejdssøgende.
Det foreslås at fremrykke fristen for, hvornår der skal indlægges et cv, og hvornår cvsamtalen skal afholdes fra en måned til 3 uger. Herved vil der hurtigere foreligge et godkendt cv med korrekte og fyldestgørende oplysninger på Jobnet, og det reelle arbejdskraftudbud vil blive synliggjort.
Samtidig foreslås det, at hvis der foreligger et cv i Jobnet fra en tidligere tilmelding som
arbejdssøgende, skal dette straks aktiveres, således at der ikke går en længere periode fra
tilmeldingen, til der foreligger et cv.
Specielle bemærkninger:
Efter de gældende regler skal der senest 1 måned efter tilmeldingen som arbejdssøgende
afholdes en samtale med dagpengemodtagere og personer, der modtager kontant- eller
starthjælp alene på grund af ledighed, om personens cv og jobsøgning (cv-samtale).
Det foreslås, at ændre tidsfristen til 3 uger. Herved får jobcenteret eller arbejdsløshedskassen hurtigere sikret, at en persons cv er fyldestgørende, og at jobsøgningen understøttes.

Første jobsamtale i det individuelle kontaktforløb
Ikrafttræden: 1. august 2009
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Lovtekst: § 19 ændres, så bestemmelsen fremover ser således ud:
§ 19. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, skal første jobsamtale efter § 16 afholdes,
senest når personen har modtaget offentlige forsørgelsesydelser i sammenlagt
1) 1 måned efter registrering som arbejdssøgende i jobcenteret, såfremt personen er under 30 år,
eller
2) 3 måneder efter registrering som arbejdssøgende i jobcenteret, såfremt personen er
fyldt 30 år.
Almindelige bemærkninger:
Efter gældende regler skal den første jobsamtale som led i det individuelle kontaktforløb
som hovedregel afholdes efter tre måneder for alle kontanthjælps-, starthjælps- og dagpengemodtagere. Med henblik på at styrke den tidlige indsats for unge ledige, foreslås
det, at kontanthjælps-, starthjælps- og dagpengemodtagere under 30 år skal have deres
første jobsamtale i jobcenteret senest efter én måneds ledighed.
Specielle bemærkninger:
Det fremgår af de gældende regler, at der skal afholdes et individuelt kontaktforløb med
henblik på, at personen hurtigst muligt opnår ordinær beskæftigelse, og såfremt dette ikke
umiddelbart er realistisk, tilrettelægges kontaktforløbet med henblik på, at personen bringes tættere på arbejdsmarkedet. Under jobsamtalerne tilrettelægges kontaktforløbet, og
indholdet i beskæftigelsesindsatsen fastlægges, ligesom der følges op på indgåede aftaler.
For modtagere af arbejdsløshedsdagpenge skal den første jobsamtale, der skal gennemføres som led i det individuelle kontaktforløb, afholdes senest, når personen har modtaget
offentlige forsørgelsesydelser i sammenlagt 3 måneder efter registrering som arbejdssøgende i jobcenteret.
For kontant- og starthjælpsmodtagere skal samtalen afholdes senest, når personen har
modtaget offentlige forsørgelsesydelser i sammenhængende 3 måneder fra første henvendelse om hjælp til kommunen.
For kontant- og starthjælpsmodtagere er det fastsat, at der under første jobsamtale skal
ske en samlet vurdering af personens situation og behov på længere sigt, og at personen
skriftligt skal have besked om kommunens vurdering.
Med henblik på at sikre en tidlig indsats, foreslås det, at den første jobsamtale fremrykkes
for personer under 30 år, således at den for dagpengemodtagere under 30 år falder senest, når personen har modtaget offentlige forsørgelsesydelser i sammenlagt 1 måned
efter registrering som arbejdssøgende og for kontanthjælpsmodtagere under 30 år senest,
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når personen har modtaget offentlige forsørgelsesydelser i sammenhængende 1 måned
fra første henvendelse om hjælp til kommunen.
Forslaget om at fremrykke tidspunktet for første samtale for personer under 30 år medfører
ikke ændringer i, hvornår samtalen skal afholdes for personer, der er fyldt 30 år.
Medarbejderne i jobcentrene har peget på, at der i det individuelle kontaktforløb ved
jobsamtalerne løbende foretages en vurdering af den enkelte persons muligheder i forhold til at komme i beskæftigelse. Det er derfor overflødigt at have en særlig regel om, at
jobcenteret ved den første samtale skal foretage en samlet vurdering af personens situation og behov på længere sigt, og at personen skriftligt skal have besked om kommunens
vurdering.
Med henblik på forenkling foreslås det derfor, at denne særlige regel ikke videreføres. Det
bemærkes, at såfremt en person ønsker skriftlig dokumentation for de vurderinger, som
indgår i jobsamtalerne, har personen krav herpå som led i reglerne om aktindsigt.

Lovtekst: § 20 ændres, så bestemmelsen fremover ser således ud:
§ 20. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, skal første jobsamtale efter § 16 afholdes, senest når personen har modtaget offentlige forsørgelsesydelser i sammenhængende
1) 1 måned fra første henvendelse om hjælp til kommunen, såfremt personen er under 30
år,
eller
2) 3 måneder fra første henvendelse om hjælp til kommunen, såfremt personen er fyldt 30
år.
Almindelige bemærkninger:
Forenkling af sagsbehandlingen i forbindelse med jobcentrenes modtagelse af borgerne
I forbindelse med afbureaukratiseringsprojektet blev der set på mulighederne for at forenkle sagsbehandlingen ved jobcentrenes modtagelse af borgerne.
Resultatet af arbejdet har været en række anbefalinger til, hvordan jobcentrene kan tilrettelægge modtagelsen, således at der fra borgerens første henvendelse i jobcenteret er
fokus på job, samtidig med at jobcenteret ikke bruger unødig tid på administrative rutiner.
Da mange af rapportens anbefalinger kunne implementeres direkte i jobcentrene, har
Beskæftigelsesministeriet gennemført en række tiltag for at understøtte jobcentrene i dette arbejde. I den forbindelse er der bl.a. udarbejdet en pjece, der formidler 10 råd til jobcentrenes modtagelse af borgere.

34

Rapporten pegede også på behov for at afskaffe kravet om, at der skal foretages en helhedsvurdering ved den første jobsamtale, og på behov for at give jobcentrene mulighed
for at afholde cv-samtaler med kontant- og starthjælpsmodtagere, før der er gået 1 måned.
Efter gældende regler skal kommunen under første jobsamtale med kontant- og starthjælpsmodtagere foretage en samlet vurdering af den pågældendes situation og behov
på længere sigt, og pågældende skal have skriftligt besked om kommunens vurdering. På
baggrund af, at der løbende i det individuelle kontaktforløb sker en vurdering af behovet
for en beskæftigelsesrettet indsats med henblik på, at personen hurtigst muligt kommer i
beskæftigelse, har personalet i jobcentrene peget på, at det er overflødigt med en særlig
bestemmelse om en vurdering ved første jobsamtale. Det foreslås derfor, at reglen om, at
der skal ske en helhedsvurdering ved første samtale, ikke føres videre.
Se derudover de almindelige bemærkninger til § 19
Specielle bemærkninger:
Se de specielle bemærkninger til § 19

Opgørelse af perioder på 1 og 3 måneder i det individuelle kontaktforløb
Ikrafttræden: 1. august 2009
Lovtekst: I § 21, stk. 1, ændres ”perioden på 3 måneder” til ”perioderne på 1 og 3 måneder”, så bestemmelsen fremover ser således ud:
§ 21. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om opgørelse af perioderne på 1 og 3
måneder med offentlige forsørgelsesydelser og deltagelse i tilbud for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, henholdsvis § 2, nr. 2-4, herunder om, hvilke ydelser der medregnes i
opgørelsen af perioder med offentlige forsørgelsesydelser.
Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om det individuelle kontaktforløb, herunder at persongrupper kan undtages fra det individuelle kontaktforløb, fordi de
på grund af alder, helbredsforhold eller andre særlige forhold i almindelighed ikke har
brug for en beskæftigelsesrettet indsats. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere
regler om, at personer, der deltager i selvvalgt uddannelse efter kapitel 8 a, ikke er omfattet af det individuelle kontaktforløb.
Almindelige bemærkninger:
Se de almindelige bemærkninger til § 19
Specielle bemærkninger:
Se de specielle bemærkninger til § 19
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Uddannelsespålæg
Ikrafttræden: 1. august 2009
Lovtekst: Overskriften til § 21 b affattes således: ”Pligt for unge under 25 år til at tage en
uddannelse”
Almindelige bemærkninger:
Pålæg om at tage uddannelse på almindelige vilkår for alle unge under 25 år, som modtager kontanthjælp, starthjælp eller arbejdsløshedsdagpenge
Efter de gældende regler skal jobcenteret i forbindelse med det individuelle kontaktforløb
vurdere, om arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere under 25 år uden
erhvervskompetencegivende uddannelse, som ikke har forsørgerpligt over for hjemmeboende børn, kan tage en almindelig uddannelse på ordinære vilkår. Hvis den unge vurderes at kunne dette, får personen et pålæg om at søge ind på en uddannelse. Hvis den
unge optages på den konkrete uddannelse, er pågældende forpligtet til at påbegynde
og gennemføre uddannelsen. Hvis den unge uden rimelig grund afbryder uddannelsen
kan kommunen yde hjælp med tilbagebetalingspligt.
Det foreslås, at målgruppen for dette udvides, således at jobcenteret for alle dagpenge-,
kontant- og starthjælpsmodtagere under 25 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse og uden forsørgerpligt over for hjemmeboende børn skal vurdere, om de har
forudsætningerne for at tage en ordinær uddannelse på almindelige vilkår.
Baggrunden for at udvide målgruppen er, at unge under 25 år uden uddannelse, som kan
tage uddannelse, ikke hører hjemme i beskæftigelsessystemet. Disse unge skal så vidt muligt i gang med ordinær uddannelse, som på sigt giver dem de bedste forudsætninger for
at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet.
Proceduren for uddannelsespålæg vil være den samme, som i dag gælder for arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere under 25 år uden forsørgerpligt. Det vil
sige, at hvis jobcenteret vurderer, at den unge kan tage uddannelse, får personen pålæg
om inden for en fastsat tidsfrist at komme med forslag til en eller flere studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelser, som det er realistisk for den unge at søge optagelse
på. Det er jobcenteret, der konkret vurderer, hvor lang tidsfrist, den unge skal have.
Herefter pålægger jobcenteret den unge at søge om optagelse på en eller flere konkrete
uddannelser og at påbegynde den uddannelse, som den pågældende optages på. For
at jobcenteret kan give den unge et pålæg, skal der være et forsørgelsesgrundlag under
hele uddannelsen i form af SU, elevløn eller lignende (fx praktikløn eller skoleydelse). Jobcenteret skal tage hensyn til den unges ønsker ved fastlæggelsen af, hvilke uddannelser
det vil være relevant for den unge at søge ind på.
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Uddannelsen skal gennemføres på ordinære vilkår, dvs. på SU, elevløn eller lignende.
Uanset hvornår uddannelsesstart ligger, vil den unge være omfattet af de foreslåede almindelige regler om ret og pligt til tilbud senest efter 13 ugers ledighed, og tilbuddet skal
være på minimum 6 måneder. Tilbuddet afbrydes på det tidspunkt, hvor den unge starter
uddannelsen.
For unge dagpengemodtagere forslås det, at de får mulighed for at kunne tage en del af
den ordinære uddannelse på hidtidig ydelse. Denne mulighed forslås at gælde fra det
tidspunkt, hvor de påbegynder uddannelsen, og indtil de har haft 26 ugers sammenlagt
ledighed. Herefter vil forsørgelsesgrundlaget under uddannelsen for den unge være SU,
elevløn eller lignende.
Specielle bemærkninger:
Efter de gældende regler skal jobcenteret i forbindelse med det individuelle kontaktforløb
vurdere, om kontant- og starthjælpsmodtagere under 25, som alene har ledighed som
problem, og som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse og ikke har forsørgerpligt over for hjemmeboende børn, kan tage en almindelig uddannelse på ordinære
vilkår. Hvis den unge vurderes at kunne dette, får personen et pålæg om at søge ind på,
påbegynde og gennemføre en uddannelse.
Det foreslås, at målgruppen for unge, der kan få pålæg om at tage uddannelse på ordinære vilkår, udvides med unge dagpengemodtagere under 25 år og ikke arbejdsmarkedsparate unge kontant- og starthjælpsmodtagere under 25 år, således at den omfatter
alle dagpenge-, kontant- og starthjælpsmodtagere under 25 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse og uden forsørgerpligt over for hjemmeboende børn. Jobcenteret skal således for alle disse unge vurdere, om de har forudsætningerne for at tage en
ordinær uddannelse på almindelige vilkår.
De regler, der i dag gælder for arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere
under 25 år uden forsørgerpligt og uden erhvervskompetencegivende uddannelse, skal
efter forslaget omfatte alle unge, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, men som vurderes at kunne tage en uddannelse.
Ordningen indebærer, at den unge, der får pålæg om at tage uddannelse, skal tage
uddannelsen på samme vilkår som andre unge, dvs. med SU, elevløn eller lignende.
Med forslaget vil jobcenteret skulle vurdere, om alle dagpenge-, kontant- og starthjælpsmodtagere under 25 år uden en kompetencegivende uddannelse og uden forsørgerpligt
over for hjemmeboende børn, vil kunne gennemføre en uddannelse på almindelige vilkår.
Jobcenteret skal pålægge den unge at komme med forslag til en eller flere uddannelser,
som den unge kan optages på, hvis jobcenteret vurderer, at den unge kan tage en ud-
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dannelse på almindelige vilkår. For at jobcenteret kan pålægge den unge dette, skal der
være et forsørgelsesgrundlag under hele uddannelsen i form af SU, elevløn eller lignende.
Jobcenteret skal herefter pålægge den unge at søge om optagelse på en eller flere konkrete uddannelser og påbegynde den uddannelse, som den pågældende optages på.
Jobcenteret skal tage hensyn til den unges ønsker ved fastlæggelsen af hvilke uddannelser, det vil være relevant for den unge at søge ind på.
Jobcenteret skal sørge for, at unge, der uden rimelig grund ophører med en uddannelse,
umiddelbart efter ophør med uddannelsen bistås med at finde et arbejde eller får et tilbud efter kapitel 10-12.
Hvis en ung opgiver en påbegyndt uddannelse, skal jobcenteret vurdere, om den unge vil
kunne påbegynde en anden uddannelse.
Unge under 25 år, som har problemer ud over ledighed, undtages ikke længere fra pligten
til at tage en uddannelse. Overskriften til § 21 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
konsekvensændres derfor, således at det fremgår, at pligten til at tage en uddannelse
gælder alle unge under 25 år.
Kommentarer fra høringsnotat
Jobcentret skal ud fra den unges personlige og uddannelsesmæssige forudsætninger
vurdere, om den unge kan gennemføre en uddannelse på almindelige vilkår.
Af bemærkningerne til § 1, nr. 7-9, fremgår det, at den unge får pålæg om at komme
med forslag til uddannelser, som det er realistisk for den unge at gennemføre, og at jobcenteret skal pålægge den unge at søge om optagelse på en eller flere af disse uddannelser. Det er i forbindelse med pålægget om at søge om optagelse på en af disse, at
jobcenteret skal tage hensyn til den unges valg af uddannelse. Hvis den unge har flere
uddannelsesønsker, vil jobcenteret bede den unge prioritere disse. Jobcenteret vil give
den unge en nærmere fastsat frist, således at den unge har rimelig tid til at træffe sine uddannelsesvalg. Ordningen bygger således på, at den unge har meget stor indflydelse på
valg af uddannelse.
På den baggrund er der ikke grundlag for at antage, at ordningen med uddannelsespålæg vil presse unge ind i uddannelsesvalg, og som de derfor efterfølgende ikke gennemfører.
De foreslåede regler i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats bygger på, at unge under 25
år uden erhvervskompetenceuddannelse, skal have pålæg om at tage en uddannelse.
Da den unge SOSU-hjælper allerede har en uddannelse, er det således overflødigt at give
pålæg om yderligere uddannelse. Hvis den unge er ledig, skal personen aktiveres efter de
foreslåede regler, dvs. senest efter 13 ugers ledighed og i mindst 6 måneder.
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For så vidt angår spørgsmålet om satserne kan det oplyses, at det ikke har været hensigten at ændre de unges dagpengesats. De unges dagpengesats afhænger derfor – ligesom efter de gældende regler – af, om den ledige har en uddannelse, der giver ret til optagelse i en arbejdsløshedskasse.
Efter de gældende regler kan unge dagpengemodtagere uden uddannelse under 25 år i
stedet for uddannelsestilbud vælge at få tilbud om virksomhedspraktik eller løntilskud, hvis
de fx som fuldtidsforsikrede har haft mindst 24 måneders beskæftigelse inden for 36 måneder.
Lovforslaget bygger på den forudsætning, at alle unge, der ikke har uddannelse, bør tage
en uddannelse. Derfor skal alle under 25 år, der ikke har uddannelse, og som kan tage
uddannelse, have pålæg om at tage en uddannelse på ordinære vilkår, med mindre de
har forsørgerpligt overfor hjemmeboende børn. Det gælder også for de ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, der kan tage en uddannelse. Derfor bør
disse unge også have pålæg om at tage uddannelse. Det er både en fordel for de unge
selv og for samfundet.
Overskriften til § 21 b vil blive ændret, så den også omfatter ikke-arbejdsmarkedsparate
unge.
Jobcentrene kan til vurdering af uddannelsesegnetheden bruge de almindelige vejledningsordninger, der findes, fx Ungdommens Uddannelsesvejledning og øvrige vejledningsordninger under Undervisningsministeriet.
De unge, som har behov for det, kan få vejledning om uddannelsesmuligheder fra det
almindelige vejledningssystem. Kommunen vil således kunne tilskynde den unge til at opsøge det etablerede uddannelses- og erhvervsvejledningssystem, der har en vejledningsforpligtelse over for dem..
Alle ledige – også unge – har pligt til at udnytte deres arbejdsevne og herunder at påtage
sig formidlet arbejde. Unge, der ikke kan få arbejde, skal aktiveres efter reglerne herom.
Aktiveringen skal så vidt muligt tilrettelægges under hensyn til den valgte uddannelse. Fx
kan det være hensigtsmæssigt at give tilbud om virksomhedspraktik på et plejehjem til en
ung, som har søgt ind på en SOSU-uddannelse i forbindelse med et uddannelsespålæg.
Lovforslaget bygger på den forudsætning, at ydelsen ikke skal være afgørende for indsatsen, men derimod den enkeltes behov uanset hvilken ydelsestype, pågældende har. Forslaget bygger endvidere på, at det ikke er tilstrækkeligt med en særlig indsats for unge
under 25 år, men det er vigtigt, at der også er en målrettet og fremrykket indsats for unge
mellem 25 og 30 år.
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Udgangspunktet for opdelingen i 4 målgrupper er, at det skal være et hovedmål med
indsatsen, at unge uden uddannelse skal tage uddannelse på ordinære vilkår, og unge,
der ikke har forudsætninger for uddannelse, skal have en indsats, der så vidt muligt leder
dem på vejen mod en uddannelse. Derfor foreslås det, at unge uden uddannelse under
25 år, som kan tage uddannelse, skal have pålæg om at tage uddannelse på ordinære
vilkår.
Yderligere fortolkningsbidrag
§ 21 b blev indsat med lovforslag L 89, der blev vedtaget d. 21. marts 2006. De almindelige
og specielle bestemmelser fra dette lovforslag er medtaget i lovbogen som bilag 5.

Lovtekst: I § 21b laves flere ændringer, så bestemmelsen fremover ser således ud:
§ 21b. Jobcenteret skal som led i det individuelle kontaktforløb vurdere, om en person under 25 år, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, 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. Vurderer jobcenteret, 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
el.lign.
Stk. 3. 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, jf. stk. 2.
Stk. 4. Hvis personen optages på en uddannelse, er den pågældende forpligtet til at påbegynde og gennemføre uddannelsen.
Stk. 5. Vurderer jobcenteret, at der er risiko for, at den unge, som påbegynder en uddannelse efter stk. 4, kan få særlige vanskeligheder ved at gennemføre uddannelsen, skal
jobcenteret underrette uddannelsesinstitutionen om, at den unge efter § 21 b er pålagt at
påbegynde en uddannelse. Underretning kan ske uden samtykke fra den unge.
Almindelige bemærkninger:
Der er ingen almindelige bemærkninger til denne bestemmelse.
Specielle bemærkninger:
Se de specielle bemærkninger til overskriften til § 21 b.
Kommentarer fra høringsnotat
Se kommentarerne til overskriften til § 21 b.
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Yderligere fortolkningsbidrag - Oprindeligt lovforslag til § 21 b
§ 21 b blev indsat med lovforslag L 89, der blev vedtaget d. 21. marts 2006. De almindelige
og specielle bestemmelser fra dette lovforslag er medtaget i lovbogen som bilag 5.

Formål med tilbud efter beskæftigelsesloven
Ikrafttræden: 1. august 2009
Lovtekst: I § 22 ændres stk. 3 og der indsættes et nyt stykke som stk. 4. Det nuværende stk.
4 bliver herefter stk. 5. Bestemmelsen ser fremover således ud:
§ 22. Jobcenteret kan give tilbud om følgende:
1) Vejledning og opkvalificering, jf. kapitel 10
2) Virksomhedspraktik, jf. kapitel 11, og
3) Ansættelse med løntilskud, jf. kapitel 12.
Stk. 2. Tilbud kan gives i henhold til en jobplan, jf. kapitel 9.
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 personen 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, kan tilbud uanset stk. 3 fastsættes af jobcenteret under hensyn til konkrete behov på arbejdsmarkedet.
Stk. 5. For de i § 2, nr. 1-3 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.
Almindelige bemærkninger:
Efter de gældende regler skal tilbud gives ud fra den enkeltes ønsker og forudsætninger
samt arbejdsmarkedets behov. Der er ikke krav om, at tilbud herunder tilbud om vejledning og opkvalificering skal målrettes mod mangelområder eller områder med gode beskæftigelsesmuligheder.
Det foreslås at indføre en bestemmelse om, at tilbud så vidt muligt skal sigte på beskæftigelse inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft. Herved vil tilbud altid skulle
vurderes i forhold til den aktuelle beskæftigelsessituation.
Forslaget omfatter alle former for tilbud efter loven. Når uddannelse anvendes som led i
beskæftigelsesindsatsen, vil uddannelsesindsatsen således så vidt muligt skulle være rettet
mod områder, hvor der er behov for arbejdskraft. Virksomhedspraktik og ansættelse med
løntilskud vil også så vidt muligt skulle målrettes områder, hvor der er behov for arbejdskraft.
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Samtidig foreslås det at præcisere, at tilbud så vidt muligt skal være rettet mod beskæftigelse inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft. Herved vil tilbud altid skulle
vurderes i forhold til den aktuelle beskæftigelsessituation. Med respekt af denne forudsætning skal der naturligvis fortsat tages hensyn til den lediges ønsker og forudsætninger.
Det foreslås videre at flytte en gældende bestemmelse om, at tilbud kan fastsættes af
jobcenteret udelukkende under hensyn til arbejdsmarkedets behov fra en bestemmelse
om jobplaner til en bestemmelse om, hvordan der kan gives tilbud. Bestemmelsen hører
naturligt hjemme i tilbudsbestemmelsen, da den er en undtagelse fra bestemmelsen om,
at tilbud så vidt muligt skal tage udgangspunkt i personens ønsker og forudsætninger.
Endelig foreslås det at ophæve en bestemmelse om at evt. tilbud om yderligere uddannelse, efter at en person har opbrugt sin ret til selvvalgt uddannelse, skal tage udgangspunkt i personens ønsker og forudsætninger i forhold til behovet for opkvalificering inden
for områder med behov for arbejdskraft. Forslaget om at ophæve bestemmelsen er en
konsekvens af forslaget om, at alle tilbud så vidt muligt skal sigte mod beskæftigelse inden
for områder, hvor der er behov for arbejdskraft, og gives ud fra den enkeltes ønsker og
forudsætninger. Det er derfor overflødigt at have en særskilt bestemmelse herom for tilbud, der gives, efter at retten til selvvalgt uddannelse er opbrugt.
I vurderingen af inden for hvilke områder, der er behov for arbejdskraft, skal beskæftigelsesregionernes oversigt over beskæftigelsesmuligheder på det regionale arbejdsmarked
(arbejdsmarkedsbalancemodellen) benyttes. Det betyder, at tilbud så vidt muligt skal sigte mod områder med gode beskæftigelsesmuligheder eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder.
Specielle bemærkninger:
Efter de gældende regler skal tilbud gives ud fra den enkeltes ønsker og forudsætninger
samt arbejdsmarkedets behov.
Det foreslås at ændre bestemmelsen, så det præciseres, at tilbud så vidt muligt skal være
rettet mod beskæftigelse inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft. Herved vil
tilbud altid skulle vurderes i forhold til den aktuelle beskæftigelsessituation. Med respekt af
denne forudsætning skal der naturligvis fortsat tages hensyn til den lediges ønsker og forudsætninger.
Forslaget gælder for alle tilbud efter lovens kapitler 10, 11 og 12, dvs. vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud.
I vurderingen af beskæftigelsesmulighederne skal beskæftigelsesregionernes oversigt over
beskæftigelsesmuligheder på det regionale arbejdsmarked (arbejdsmarkedsbalancemodellen) benyttes. Det betyder, at tilbud så vidt muligt skal være rettet mod områder med
gode beskæftigelsesmuligheder eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder.
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Særligt i forhold til indsættelsen af det nye stk. 4:
Bestemmelsen er i dag i § 28, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Det foreslås at flytte bestemmelsen fra § 28, stk. 1, til § 22 om tilbud, da bestemmelsen er
en undtagelse fra bestemmelsen om, at tilbud så vidt muligt skal tage udgangspunkt i
personens ønsker og forudsætninger i § 22, stk. 3.

Selvvalgt uddannelse
Ikrafttræden: 1. august 2009
Lovtekst: § 30, stk. 2, ophæves, så § 30 fremover ser således ud:
§ 30. En person, der er omfattet af § 2, nr. 1, og som har opbrugt adgangen til selvvalgt
uddannelse i op til 6 uger, jf. kapitel 8 a, har ret til at få udarbejdet en jobplan efter dette
kapitel med henblik på yderligere uddannelse, hvis personen fremsætter ønske herom.
Almindelige bemærkninger:
Der er ingen almindelige bemærkninger til denne bestemmelse
Specielle bemærkninger:
Efter de gældende regler skal et evt. tilbud om yderligere uddannelse, efter at en person
har opbrugt sin ret til selvvalgt uddannelse, tage udgangspunkt i personens ønsker og forudsætninger i forhold til behovet for opkvalificering inden for områder med behov for arbejdskraft.
Det foreslås at ophæve bestemmelsen som en konsekvens af, at det i lovforslagets § 1, nr.
12, foreslås, at alle tilbud så vidt muligt skal rettes mod beskæftigelse inden for områder,
hvor der er behov for arbejdskraft, og gives ud fra den enkeltes ønsker og forudsætninger.
Det er derfor overflødigt at have en særskilt bestemmelse herom for tilbud, der gives, efter
at retten til 6 ugers selvvalgt uddannelse er opbrugt.

Vejledning og opkvalificering til forsikrede ledige
Ikrafttræden: 1. august 2009
Lovtekst: § 34 ændres, så den fremover ser således ud:
§ 34. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, kan der alene gives tilbud om vejledning
og opkvalificering i op til i alt 6 uger
1) inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed, hvis personen er under 30 år og
har en erhvervskompetencegivende uddannelse,
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2) inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed, hvis personen er mellem 30 og 60
år, og
3) inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed, hvis personen er fyldt 60 år.
Almindelige bemærkninger:
Mulighed for mere end 6 ugers tilbud om vejledning og opkvalificering for dagpengemodtagere uden en erhvervskompetencegivende uddannelse i første ledighedsperiode
Efter de gældende regler kan unge dagpengemodtagere i de første 6 måneders ledighed højst få 6 ugers tilbud om vejledning og opkvalificering. Det foreslås, at denne bestemmelse ændres, således at begrænsningen på 6 ugers vejledning og opkvalificering
kun skal gælde for unge dagpengemodtagere, hvis de allerede har en erhvervskompetencegivende uddannelse.
Specielle bemærkninger:
Efter de gældende regler kan dagpengemodtagere i de første 6 måneders ledighed højst
få 6 ugers tilbud om vejledning og opkvalificering. Det foreslås, at denne bestemmelse
ændres, således at begrænsningen på 6 ugers vejledning og opkvalificering for så vidt
angår dagpengemodtagere under 30 år alene skal gælde for personer, der allerede har
en erhvervskompetencegivende uddannelse.
Kommentarer fra høringsnotat
Det fremgår af lovforslagets § 1, nr. 17, om at dagpengemodtagere under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse vil kunne få tilbud om vejledning og opkvalificering i mere end 6 uger i første ledighedsperiode. Det fremgår af forligsaftalen, at det ikke
skal være en midlertidig forsøgsordning.
Baggrunden for forslaget er, at muligheden for at give tilbud om uddannelse skal prioriteres til fordel for personer, der ikke har uddannelse i forvejen.

Studie- og erhvervskompetencegivende uddannelser
Ikrafttræden: 1. august 2009
Lovtekst: Overskriften til § 37 affattes således: ”Særligt om studie- og erhvervskompetencegivende uddannelser”
Almindelige bemærkninger:
Efter de gældende regler for såvel kontant- og starthjælpsmodtagere som dagpengemodtagere kan der som hovedregel ikke gives tilbud om SU-berettigende uddannelser til
personer under 30 år. Dog kan denne regel fraviges, for så vidt der er tale om personer,
som har forsørgerpligt over for hjemmeboende børn, eller som har opbrugt retten til støtte
fra Statens Uddannelsesstøtte.
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Det foreslås, at det skal være muligt at give tilbud om ordinær uddannelse i form af enten
studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse på hidtidigt ydelsesniveau til unge
uden uddannelse med betydelig ledighed, jf. nedenfor, og med forsørgerpligt over for
hjemmeboende børn.
Det er en forudsætning, at jobcenteret konkret vurderer, at tilbuddet vil medvirke til, at
den ledige hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse, og
at den ledige er uden erhvervskompetencegivende uddannelse og tillige enten er forsørger eller er mellem 25 og 30 år og har været ledig så længe, at pågældende har ret og
pligt til efterfølgende tilbud. Det er endvidere en betingelse, at hvis tilbuddet omfatter en
erhvervskompetencegivende uddannelse, skal denne kvalificere til beskæftigelse inden
for et område, hvor der er behov for arbejdskraft. Tilbuddet må ikke have en længere varighed end en professionsbacheloruddannelse, som for eksempel skolelærer og sygeplejerske.
Specielle bemærkninger:
Efter de gældende regler for såvel kontant- og starthjælpsmodtagere som dagpengemodtagere kan der som hovedregel ikke gives tilbud om SU-berettigende uddannelser til
personer under 30 år. Dette gælder dog ikke for personer, som har forsørgerpligt over for
hjemmeboende børn eller som har opbrugt retten til støtte fra Statens Uddannelsesstøtte.
Det foreslås, at det skal være muligt at give tilbud om ordinær uddannelse på hidtidige
ydelse i form af enten studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse på hidtidigt
ydelsesniveau, hvis jobcenteret konkret vurderer, at dette vil medvirke til, at den ledige
hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse.
Det er en betingelse, at den ledige skal have forsørgerpligt for hjemmeboende børn. Opfyldes denne betingelse ikke, vil tilbud om en ordinær uddannelse dog kunne gives, hvis
personen er mellem 25 og 30 år og har været ledig så længe, at pågældende har ret og
pligt til efterfølgende tilbud. Dvs. at en dagpengemodtager typisk skal have haft 15 måneders sammenlagt ledighed, og en kontant- og starthjælpsmodtager skal typisk have
haft 15 måneders sammenhængende ledighed.
Den ordinære uddannelse kan omfatte enten en erhvervsforberedende uddannelse eller
en erhvervskompetencegivende uddannelse. Hvis tilbuddet omfatter en erhvervskompetencegivende uddannelse, foreslås det, at denne skal kvalificere til beskæftigelse inden
for et område, hvor der er behov for arbejdskraft. Herved vil tilbud altid skulle vurderes i
forhold til den aktuelle beskæftigelsessituation.
I vurderingen af, hvor der er behov for arbejdskraft, skal beskæftigelsesregionernes oversigt over beskæftigelsesmuligheder på det regionale arbejdsmarked (arbejdsmarkedsba-
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lancemodellen) benyttes. Det betyder, at tilbud skal rettes mod områder med gode beskæftigelsesmuligheder eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder.
Tilbuddet må ikke vedrøre en uddannelse med længere varighed end en professionsbacheloruddannelse.

Lovtekst: § 37 ændres, så bestemmelsen fremover ser således ud:
§ 37. Personer under 30 år, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, 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. 2 og 3, og som har ret og pligt til efterfølgende
tilbud efter § 96.
Stk. 3. Ved afgørelse efter stk. 2 om tilbud til en erhvervskompetencegivende uddannelse
skal uddannelsen kvalificere til arbejde inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft, og der må ikke være tale om en uddannelse med længere varighed end en professionsbacheloruddannelse.
Almindelige bemærkninger:
Se de almindelige bemærkninger til overskriften til § 37
Specielle bemærkninger:
Se de specielle bemærkninger til overskriften til § 37
Kommentarer fra høringsnotat
Forslaget bygger på, at der ikke er behov for at give personer, der har opbrugt retten til SU
en særlig mulighed for at få tilbud om uddannelse.
Forslaget viderefører imidlertid de gældende regler om, at personer, der har forsørgerpligt
over for hjemmeboende børn, efter en konkret vurdering har mulighed for en erhvervskompetencegivende uddannelse som tilbud, herunder også en uddannelse der berettiger til SU.
Desuden kan personer mellem 25-30 år uden uddannelse, og som ikke er forsørgere, efter
en konkret vurdering få tilbud om en erhvervskompetencegivende uddannelse, hvis de
har en betydelig ledighed.
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Lovforslaget bygger på den forudsætning, at ydelsen ikke skal være afgørende for indsatsen, men derimod den enkeltes behov uanset hvilken ydelsestype, pågældende har. Forslaget bygger endvidere på, at det ikke er tilstrækkeligt med en særlig indsats for unge
under 25 år, men det er vigtigt, at der også er en målrettet og fremrykket indsats for unge
mellem 25 og 30 år.
For unge uden uddannelse med forsørgerpligt overfor hjemmeboende børn og for unge
mellem 25 og 30 år skal indsatsen være rettet mod, at disse så vidt muligt tager uddannelse på ordinære vilkår. Forsørgere vil – når det er den hurtigste vej til beskæftigelse – som
hidtil kunne få tilbud om en erhvervskompetencegivende uddannelse. For ikke-forsørgere
mellem 25 og 30 år er det en forudsætning for, at der efter en konkret vurdering skal være
mulighed for at give tilbud om uddannelse, at de har haft en periode med længerevarende ledighed.

Varighed af virksomhedspraktik
Ikrafttræden: 1. august 2009
Lovtekst: I § 44 fjernes en del af stk. 1, nr. 2 og der ændres i stk. 3, så bestemmelsen fremover ser således ud:
§ 44. Et tilbud om virksomhedspraktik kan have en varighed, der udgør op til
1) 4 uger for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1,
2) 4 uger for personer, der er omfattet af § 2, nr. 2,
3) 13 uger for personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, 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. 3-5 og 7.
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 for en længere 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.
Almindelige bemærkninger:
Der er ingen almindelige bemærkninger til denne bestemmelse
Specielle bemærkninger:
Forslaget er en redaktionel ændring.
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Ret og pligt til første tilbud for forsikrede ledige
Ikrafttræden: 1. august 2009
Bemærk: § 85, stk. 1 finder ikke anvendelse på personer, der den 1. august 2009 har en
sammenlagt ledighed på 13 uger eller mere
Lovtekst: § 85 ændres, så bestemmelsen fremover ser således ud:
§ 85. Personer under 30 år, der er omfattet af § 2, nr. 1, har senest efter sammenlagt 13
ugers ledighed ret og pligt til tilbud efter kapitel 10-12. Tilbuddet skal have en sammenhængende varighed på mindst 6 måneder.
Stk. 2. Unge under 25 år, som påbegynder en ordinær uddannelse på baggrund af et uddannelsespålæg efter § 21 b, har ret til at få uddannelsen som tilbud, indtil den unge har
haft 26 ugers sammenlagt ledighed.
Almindelige bemærkninger:
Ensartede regler om tidlig aktivering
Efter de gældende regler skal kontant- og starthjælpsmodtagere som hovedregel have
første aktiveringstilbud senest efter, at de har modtaget hjælpen i en sammenhængende
periode på 13 uger. Dog skal visse grupper af kontant- og starthjælpsmodtagere mellem
25 og 30 år have tilbud allerede efter 5 uger.
Efter de gældende regler skal dagpengemodtagere under 30 år have første aktiveringstilbud efter sammenlagt 6 måneders ledighed. Tidspunktet for første aktiveringstilbud kan
dog udsættes for dagpengemodtagere mellem 25 og 30 år uden uddannelse, som får 8
ugers frist til at søge ind på en ordinær uddannelse.
Det foreslås, at ret og pligt til første tilbud for alle kontanthjælps-, starthjælps- og dagpengemodtagere under 30 år indtræder senest, når de har modtaget ydelser i 13 uger. Dette
betyder, at tidspunktet for første ret og pligt-tilbud til unge dagpengemodtagere fremrykkes.
De gældende principper for opgørelse af ledigheden skal anvendes, dvs. at kontant- og
starthjælpsmodtagere skal have første ret- og pligt-tilbud senest, når personen har modtaget kontant- eller starthjælp i sammenhængende 13 uger efter første henvendelse til
kommunen om hjælp og for dagpengemodtagere, når personen har haft sammenlagt 3
måneders ledighed.
Ensartede regler om varighed af aktivering
Efter gældende regler er varigheden af tilbuddet til unge under 30 år afhængig af målgruppen, og som hovedregel skal varigheden være på 6 måneder i sammenhæng. Der
er dog særlige regler om 18 måneders varighed. Der er endvidere særlige regler for kontant- og starthjælpsmodtagere mellem 25 og 30 år, som er arbejdsmarkedsparate uden
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uddannelse, og som ikke har forsørgerpligt overfor hjemmeboende børn. Denne gruppe
skal efter 5 ugers ledighed have tilbud om 8 ugers aktivering, og - hvis de fortsat er ledige umiddelbart herefter fortsætte i tilbud på 18 måneder.
Det er jobcentrenes erfaring, at tilbud på 18 måneder ikke fremmer uddannelse eller ordinær beskæftigelse.
Med henblik på at forenkle reglerne og for at sikre en ensartet minimumsvarighed for alle
ledige unge, foreslås det, at første ret og pligt-tilbud skal have en minimumslængde på 6
sammenhængende måneder.
Ensartede regler for anvendelse af aktiveringsredskaber
Efter de gældende regler er der 10 målgrupper, hvor der for flere af målgrupperne er begrænsninger for, hvilke tilbud jobcenteret kan give. Det er fx kun unge med uddannelse,
der umiddelbart kan få tilbud efter hele redskabsviften.
Disse regler indebærer, at jobcenteret har begrænsede muligheder for at vælge tilbud
ud fra den unges behov for hurtigst muligt at komme i uddannelse eller beskæftigelse.
Det foreslås derfor, at det skal være muligt for jobcentrene at anvende hele den almindelige vifte af redskaber til aktivering for alle unge kontanthjælps-, starthjælps- og arbejdsløshedsdagpengemodtagere. Det vil sige løntilskud (privat og offentligt), virksomhedspraktik samt vejledning og opkvalificering. Tilbud om ordinær uddannelse skal målrettes områder, hvor der er behov for arbejdskraft, dvs. hvor der er gode eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder.
I vurderingen af beskæftigelsesmulighederne skal beskæftigelsesregionernes oversigt over
beskæftigelsesmuligheder på det regionale arbejdsmarked (arbejdsmarkedsbalancemodellen) benyttes.
Det frie redskabsvalg skal gælde for alle unge, der skal have et aktivt tilbud. Det gælder
også unge, som får uddannelsespålæg,og som skal aktiveres frem mod uddannelsesstart.
Jobcentrene bør i dette tilfælde tilstræbe at give den unge et tilbud, der harmonerer
med den unges valg af uddannelse.
Afskaffelse af de gældende bindinger for anvendelsen af aktiveringsredskaberne vil give
jobcentrene mulighed for at skræddersy indsatsen til den ledige. Der er med andre ord
tale om en væsentlig forenkling og en forbedring for såvel medarbejderne i jobcenteret
som for de unge ledige.
Specielle bemærkninger:
Efter de gældende regler skal kontant- og starthjælpsmodtagere som hovedregel have
første aktiveringstilbud senest efter, at de har modtaget hjælpen i en sammenhængende
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periode på 13 uger, og dagpengemodtagere under 30 år skal som hovedregel have første aktiveringstilbud efter sammenlagt 6 måneders ledighed.
Efter gældende regler er varigheden af tilbuddet til unge under 30 år afhængig af målgruppen, og som hovedregel skal varigheden være på 6 måneder i sammenhæng. Der
er dog særlige regler om 18 måneders varighed og særlige regler for arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere mellem 25 og 30 år, som ikke har uddannelse eller
forsørgerpligt overfor hjemmeboende børn.
Denne gruppe skal efter 5 ugers ledighed have tilbud om 8 ugers aktivering, og - hvis de
fortsat er ledige - umiddelbart herefter fortsætte i tilbud på 18 måneder.
Efter de gældende regler er der for unge uden uddannelse fastsat særlige regler om, hvilke tilbud jobcenteret skal give til den unge. Hovedreglen er, at disse unge skal have tilbud
i form af uddannelse, der kan kombineres med andre aktiviteter efter reglerne om vejledning og opkvalificering eller virksomhedspraktik. Dog kan kontant- og starthjælpsmodtagere mellem 25 og 30 år i stedet vælge at få et tilbud om virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud. Endvidere gælder for dagpengemodtagere mellem 25 og 30 år
uden uddannelse en særlig regel, hvorefter disse unge skal have tilbud om ansættelse i et
offentligt løntilskudsjob.
Med forslaget til affattelsen af § 85, stk. 1, og § 92 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
vil reglerne om ret og pligt til første tilbud forenkles for alle kontanthjælps-, starthjælps- og
dagpengemodtagere under 30 år, således at
1) Tilbuddet skal gives senest efter de har modtaget ydelser i 13 uger,
2) Tilbuddet skal have en varighed på minimum 6 sammenhængende måneder, og
3) Tilbudsviften kan anvendes fleksibelt ud fra den enkelte unges behov.
Det foreslås, at ret og pligt til tilbud indtræder senest, når de har modtaget ydelser i 13
uger. Dette betyder bl.a., at tidspunktet for første ret og pligt-tilbud til unge dagpengemodtagere fremrykkes.
De gældende principper for opgørelse af ledigheden skal anvendes, dvs. at kontant- og
starthjælpsmodtagere skal have første ret og pligt-tilbud senest, når personen har modtaget kontant- eller starthjælp i sammenhængende 13 uger efter første henvendelse til
kommunen om hjælp og for dagpengemodtagere, når personen har haft sammenlagt 3
måneders ledighed.
Med henblik på at forenkle reglerne og for at sikre en ensartet minimumsvarighed for alle
ledige unge, foreslås det, at første ret og pligt-tilbud skal have en minimumslængde på 6
sammenhængende måneder.

50

Det foreslås, at det skal være muligt for jobcentrene at anvende hele den almindelige
vifte af redskaber til aktivering for alle unge kontanthjælps- starthjælps- og arbejdsløshedsdagpengemodtagere. Det vil sige løntilskud (privat og offentligt), virksomhedspraktik
samt vejledning og opkvalificering.
Mulighederne for at anvende hele redskabsviften omfatter også unge, der skal aktiveres,
indtil de efter et uddannelsespålæg påbegynder en uddannelse.
Sigtet er, at jobcenteret ud fra den enkeltes behov skal kunne tilrettelægge en relevant
beskæftigelsesindsats, hvor de forskellige tilbudsmuligheder kan kombineres. Der vil dog
være følgende begrænsninger:
 Det følger af de generelle gældende regler om løntilskud til private arbejdsgivere, at
personen skal have en forudgående ledighed på 6 måneder.
 For unge dagpengemodtagere under 30 år, der har en erhvervskompetencegivende
uddannelse, foreslås det, at disse unge inden for de første 6 måneders sammenlagt
ledighed højst kan gives tilbud om vejledning og opkvalificering i op til 6 uger.
 Det foreslås, at hvis forsørgere med hjemmeboende børn eller ledige, der er fyldt 25
år, og som har været ledige så længe, at de har ret og pligt til efterfølgende tilbud,
skal have tilbud om en erhvervskompetencegivende uddannelse, så skal uddannelsen kvalificere til arbejde inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft, dvs.
der skal være gode eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder, og der må ikke være
tale om en uddannelse med en længere varighed end en professionsbacheloruddannelse.
De foreslåede regler om ret og pligt-tilbud til unge gælder også unge under 25 år uden
uddannelse, der får pålæg om at tage uddannelse. Det betyder, at disse unge skal have
tilbud om aktivering frem til starten på uddannelsen, og at tilbuddet stopper på dette
tidspunkt. Jobcentrene bør for unge, der får uddannelsespålæg, tilstræbe at give et tilbud, der harmonerer med den valgte uddannelse.
For unge dagpengemodtagere forslås det med affattelsen af § 85, stk. 2, i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, at de får mulighed for at kunne tage en del af den ordinære uddannelse på hidtidig ydelse. Denne mulighed forslås at gælde fra det tidspunkt, hvor de
påbegynder uddannelsen, og indtil de har haft 26 ugers sammenlagt ledighed. Herefter
vil forsørgelsesgrundlaget under uddannelsen for den unge være SU, elevløn eller lignende.
Da sigtet er, at disse unge skal gennemføre den ordinære uddannelse, vil der i medfør af
den gældende bestemmelse i lovens § 25 blive fastsat, at disse unge fritages for rådighedsforpligtelsen efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Lovtekst: § 86 ophæves.
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Almindelige bemærkninger:
Se de almindelige bemærkninger til § 85
Specielle bemærkninger:
Se de specielle bemærkninger til § 85

Ret og pligt til efterfølgende tilbud for forsikrede ledige
Ikrafttræden: 1. august 2009
Lovtekst: § 89 ændres, så bestemmelsen fremover ser således ud:
§ 89. Når en person, der er omfattet af §§ 85, 87 eller 88, har afsluttet det første tilbud, har
personen ret og pligt til et nyt tilbud, hver gang den pågældende har modtaget offentlige forsørgelsesydelser i sammenlagt 6 måneder efter stk. 5, jf. dog stk. 2 og 3.
Stk. 2. Når en person, der er omfattet af § 87, har modtaget og afsluttet sit første tilbud før
9 måneders sammenlagt ledighed og personen efter afslutningen af tilbuddet har modtaget offentlige forsørgelsesydelser i sammenlagt mindst 6 måneder, har pågældende
dog først ret og pligt til efterfølgende tilbud ved 9 måneders sammenlagt ledighed.
Stk. 3. Når en person, der er omfattet af § 88, har modtaget og afsluttet sit første tilbud før
6 måneders sammenlagt ledighed og personen efter afslutningen af tilbuddet har modtaget offentlige forsørgelsesydelser i sammenlagt mindst 6 måneder, har pågældende
dog først ret og pligt til efterfølgende tilbud ved 6 måneders sammenlagt ledighed.
Stk. 4. Efter afslutningen af det første tilbud efter §§ 85-88 har personen efter de 6 eller 9
måneders sammenlagt ledighed i resten af ledighedsperioden tillige ret til tilbud, hvis personen anmoder herom.
Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om opgørelse af perioden på 6 måneder
med offentlige forsørgelsesydelser, herunder om, hvilke ydelser der medregnes i opgørelsen.
Almindelige bemærkninger:
Se de almindelige bemærkninger til § 85
Specielle bemærkninger:
Forslagene er konsekvensændringer i reglerne om efterfølgende tilbud og om ensartede
regler om tidspunktet for ret og pligt til aktivering, varigheden af aktiveringen og fri anvendelse af aktiveringsredskaber. Der er tale om redaktionelle ændringer, som ikke ændrer ved de gældende regler for ret og pligt til efterfølgende tilbud.

Ret og pligt til tilbud ved deltidsbeskæftigelse for forsikrede ledige
Ikrafttræden: 1. august 2009
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Lovtekst: I § 91 udgår ”bortset fra personer omfattet af § 85, stk. 1,”, så bestemmelsen
fremover ser således ud:
§ 91. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at pligten til tilbud for personer, der
er omfattet af §§ 85-90a, bortfalder, når personen har ordinær beskæftigelse på mindre
end fuld tid.
Almindelige bemærkninger:
Det følger af gældende regler, at pligten til tilbud bortfalder, når en ledig dagpengemodtager har 20 timers ugentlig ordinær beskæftigelse som lønmodtager. Det gælder dog
ikke for dagpengemodtagere under 25 år, der ikke har uddannelse og som efter gældende regler skal have tilbud om uddannelse i op til 18 måneder. Baggrunden for denne
undtagelse er, at det har været vurderet, at det var vigtigt, at de fik en uddannelse således, at de ikke kunne undgå aktivering på grund af 20 timers ordinær beskæftigelse. Efter
de foreslåede regler, skal disse unge ikke længere have tilbud om uddannelse, men pålæg om uddannelse på ordinære vilkår, hvis de er uddannelsesegnede. Derfor er der ikke
længere behov for at have en særlig regel for disse unge i relation til ordinær beskæftigelse.
Da unge dagpengemodtagere under 25 år, som ikke har uddannelse, og som vurderes
egnede til at tage uddannelse, efter dette lovforslag skal have pålæg om at tage uddannelse på ordinære vilkår, jf. ovenfor, er der ikke længere behov for en særlig bestemmelse, hvorefter disse unge ikke kan fritages for pligten til aktivering på grund af ordinær
beskæftigelse.
Som en konsekvens heraf foreslås det, at hjemlen til at fastsætte regler om bortfald af pligt
til aktiveringstilbud på grund af ordinær beskæftigelse ændres således, at den omfatter
alle ledige dagpengemodtagere.
Specielle bemærkninger:
Beskæftigelsesministeren kan i medfør af gældende regler fastsætte regler om, at pligten
til aktiveringstilbud for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge bortfalder, når personen
har ordinær beskæftigelse på mindre end fuld tid. Dette gælder dog ikke, hvis personen
er under 25 år og uden uddannelse, hvor aktiveringspligten efter gældende regler medfører, at personen skal have et tilbud efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i
form af uddannelse i 18 måneder. Disse unge dagpengemodtagere kan altså ikke fritages
for aktiveringspligten pga. ordinært arbejde.
Med dette lovforslag skal dagpengemodtagere under 25 år uden uddannelse imidlertid
ikke længere have aktiveringstilbud efter kapitel 10 i form af uddannelse på 18 måneder.
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De skal i stedet fremover som hovedregel have et pålæg - og ikke tilbud - om at tage en
uddannelse på almindelige vilkår. Hvis de er forsørgere, skal de ikke have pålæg om uddannelse, men får senest efter 13 ugers ledighed et aktiveringstilbud, hvor alle aktiveringsredskaber kan anvendes.
Reglen om, at unge dagpengemodtagere uden uddannelse ikke kan fritages for aktivering, bliver således overflødig, da de unge dagpengemodtagere i medfør af lovforslaget
som hovedregel vil få et pålæg om at gennemføre en uddannelse.
Det foreslås derfor, at hjemlen til at fastsætte regler om bortfald af pligt til aktiveringstilbud
på grund af ordinær beskæftigelse ændres således, at der kan ske bortfald af aktiveringspligt for alle dagpengemodtagere, hvis de har ordinært beskæftigelse på mindre
end fuld tid.

Ret og pligt til første tilbud for kontant- og starthjælpsmodtagere
Ikrafttræden: 1. august 2009
Lovtekst: § 91 b ophæves
Almindelige bemærkninger:
Se de almindelige bemærkninger til § 85
Specielle bemærkninger:
Der er tale om konsekvensændringer som følge af ændringer om ensartede regler om
tidspunktet for ret og pligt til aktivering, varigheden af aktiveringen og frit anvendelse af
aktiveringsredskaber.
Forslagene medfører en ophævelse af de gældende regler for ret og pligt til første tilbud
for arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere mellem 25 og 30 år, som
ikke har forsørgerpligt eller uddannelse, og for arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere under 30 år, der har gennemført en uddannelse, samt for ikke arbejdsmarkedsparate kontant- eller starthjælpsmodtagere under 30 år.

Lovtekst: § 92 ændres, så bestemmelsen fremover ser således ud:
§ 92. Personer under 30 år, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, har efter en sammenhængende periode på 13 uger på kontanthjælp eller starthjælp fra første henvendelse om
hjælp til kommunen ret og pligt til at påbegynde tilbud efter kapitel 10-12. Tilbuddet skal
have en sammenhængende varighed på mindst 6 måneder.
Almindelige bemærkninger:
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Se de almindelige bemærkninger til § 85
Specielle bemærkninger:
Se de specielle bemærkninger til § 85

Lovtekst: §§ 93 og 94 ophæves.
Almindelige bemærkninger:
Se de almindelige bemærkninger til § 85
Specielle bemærkninger:
Se de specielle bemærkninger til § 89

Ret og pligt til efterfølgende tilbud for kontant- og starthjælpsmodtagere
Ikrafttræden: 1. august 2009
Lovtekst: I § 96, stk. 1, ændres ”§§ 92-94” til ”§ 92”, så bestemmelsen fremover ser således
ud:
§ 96. Når en person, der er omfattet af § 92, har afsluttet det første tilbud, har personen ret
og pligt til at påbegynde et nyt tilbud, hver gang den pågældende har modtaget kontanthjælp eller starthjælp i en sammenhængende periode på 6 måneder.
Stk. 2. Når en person, der er omfattet af § 95, har afsluttet det første tilbud, har personen
ret og pligt til at påbegynde et nyt tilbud, hver gang den pågældende har modtaget
kontanthjælp eller starthjælp i en sammenhængende periode på 6 måneder. Hvis personen har modtaget og afsluttet det første tilbud, før personen har modtaget kontanthjælp
eller starthjælp i en sammenhængende periode på 9 måneder, og personen efter afslutning af tilbuddet har modtaget kontanthjælp eller starthjælp i en sammenhængende
periode på mindst 6 måneder, har den pågældende dog først ret og pligt til at påbegynde et efterfølgende tilbud, når personen har modtaget kontanthjælp eller starthjælp i en
sammenhængende periode på 9 måneder fra første henvendelse om hjælp til kommunen.
Almindelige bemærkninger:
Se de almindelige bemærkninger til § 85
Specielle bemærkninger:
Se de specielle bemærkninger til § 89
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Arbejdsløshedsforsikringsloven
I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 975 af 26. september 2008,
som ændret ved lov nr. 1540 af 20. december 2006, § 2 i lov nr. 1336 af 19. december 2008
og lov nr. 118 af 17. februar 2009, foretages følgende ændringer:
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Forbrug af dagpengeperiode for forsikrede ledige med uddannelsespålæg
Ikrafttræden: 1. august 2009
Lovtekst: I § 55, stk. 4 indsættes et nyt nr. 4, så bestemmelsen fremover ser således ud:
§ 55. Et medlem, der har opnået ret til dagpenge, jf. §§ 53 og 54, kan modtage dagpenge efter §§ 51 og 52 a, jf. §§ 47 og 70, i sammenlagt 4 år inden for en periode på 6 år. Der
opnås ret til påbegyndelse af en ny periode, hvis medlemmet dokumenterer på ny at have haft beskæftigelse i det omfang, der er nævnt i § 53, stk. 2 eller 6.
Stk. 2. Ved deltagelse i tilbud efter kapitel 10 og 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
modtager medlemmet dagpenge efter stk. 1.
Stk. 3. Forbruget af perioden efter stk. 1 opgøres i uger. Ved forbruget af perioden medregnes
1) perioder, hvor medlemmet modtager dagpenge,
2) perioder, hvor medlemmet deltager i tilbud efter kapitel 10-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,
3) perioder, som ikke er omfattet af nr. 2, hvor et ledigt medlem får udbetalt ydelser under
uddannelse efter regler fastsat af beskæftigelsesministeren,
4) perioder, hvor medlemmet modtager uddannelsesydelse efter kapitel 9 b,
5) perioder på op til 6 uger, hvor medlemmet under ledighed modtager sygedagpenge
efter lov om sygedagpenge,
6) uger, hvor medlemmet modtager efterløn, og
7) uger med ydelser, der træder i stedet for dagpenge.
Stk. 4. I perioden efter stk. 1 medregnes ikke
1) sammenhængende perioder ud over 6 uger, hvor medlemmet modtager sygedagpenge efter lov om sygedagpenge,
2) perioder, hvor medlemmet modtager dagpenge efter lov om ret til orlov og dagpenge
ved barsel,
3) perioder med støtte efter lov om social service til pasning af handicappet barn eller af
nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem,
4) perioder, hvor et medlem indtil det fyldte 25. år deltager i en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse på ordinære vilkår, dog indtil det fyldte 30. år, hvis deltagelsen i uddannelse sker på baggrund af et uddannelsespålæg efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, medmindre uddannelsen er givet som et tilbud efter lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats,
5) perioder, hvor et beskæftiget medlem får udbetalt ydelser under uddannelse efter regler fastsat af beskæftigelsesministeren, og
6) perioder med orlov efter lov om børnepasningsorlov.
Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet
nærmere regler for anvendelsen af stk. 1-4, herunder regler om periodernes varighed og
beregning efter stk. 3 og 4.
Almindelige bemærkninger
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Efter de gældende regler kan en person, der er indplaceret i dagpengesystemet, få ydelser i op til 4 år (ydelsesperioden) inden for 6 år (referenceperioden).
Forbruget af ydelsesperioden opgøres i uger. Til forbruget af ydelsesperioden medregnes
uger, hvor personen fx får arbejdsløshedsdagpenge eller deltager i tilbud efter reglerne i
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, fx tilbud i form af uddannelse med arbejdsløshedsdagpenge eller tilbud i form af ansættelse med løntilskud. Uger, der forbruger af ydelsesperioden, er opregnet i § 55, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Uger, hvor en person deltager i ordinær uddannelse med fx SU eller elevløn, forbruger ikke
af ydelsesperioden.
Referenceperioden løber fra indplaceringstidspunktet og 6 år frem. De perioder, der forlænger referenceperioden, er opregnet i § 55, stk. 4, og er bl.a. sammenhængende perioder ud over 6 uger, hvor personen modtager sygedagpenge, og perioder med barselsdagpenge.
Efter de gældende regler forlænger deltagelse i ordinær uddannelse ikke referenceperioden.
En person, som er indplaceret i dagpengesystemet forud for en påbegyndt uddannelse
på ordinære vilkår fx SU, vil i tilfælde af ledighed efter endt uddannelse kunne fortsætte i
denne indplacering. Personen vil dog have brugt af sin referenceperiode under uddannelsen.
For at sikre, at unge, der deltager i studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelser
- enten på baggrund af et uddannelsespålæg eller fordi de selv har besluttet at starte på
en uddannelse - ved endt eller afbrudt uddannelse kan vende tilbage til dagpengesystemet med de rettigheder, de havde inden uddannelsens påbegyndelse, foreslås det, at
perioder, hvor unge deltager i studie- og erhvervskompetencegivende uddannelser på
ordinære vilkår, kan forlænge referenceperioden.
Det foreslås, at unge, der selv har valgt at starte på en uddannelse, kan få forlænget referenceperioden med perioder med studie- og erhvervskompetencegivende uddannelse
indtil det fyldte 25. år. Unge, der deltager i uddannelse på baggrund af et uddannelsespålæg, kan få forlænget referenceperioden med uddannelsesperioder indtil det fyldte
30. år.
Perioder med uddannelse som et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan
ikke forlænge referenceperioden, da de unge i sådanne perioder modtager arbejdsløshedsdagpenge m.v. Disse perioder forbruger således af den 4-årige ydelsesperiode.
Det foreslås endelig, at der med hjemmel i bemyndigelsesbestemmelsen i § 55, stk. 5, fast-
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sættes nærmere regler om forlængelsen som følge af uddannelsesperioder, herunder om
at den unge skal have været studieaktiv under uddannelsen.
Specielle bemærkninger
Efter gældende § 55, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. kan perioder med uddannelse ikke forlænge perioden på 6 år (referenceperioden), inden for hvilken en dagpengemodtager har ret til arbejdsløshedsdagpenge i 4 år.
Det foreslås, at perioder, hvor unge indtil det fyldte 25. år har deltaget i en studie- og erhvervskompetencegivende uddannelse, fremover kan forlænge referenceperioden. Hvis
den unge har deltaget i uddannelsen på baggrund af et uddannelsespålæg efter lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats foreslås det dog, at uddannelsesperioder indtil det fyldte
30. år kan forlænge referenceperioden.
En uddannelsesperiode kan dog ikke forlænge referenceperioden, hvis uddannelsen er
givet som et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, idet den unge i så fald
modtager arbejdsløshedsdagpenge m.v. under uddannelsen.
Der vil med hjemmel i den gældende bemyndigelsesbestemmelse i § 55, stk. 5, blive fastsat nærmere regler om forlængelsen af referenceperioden som følge af uddannelsesperioder, herunder krav om at den unge skal have været studieaktiv under uddannelsen.

Sanktion ved manglende efterlevelse af uddannelsespålæg for forsikrede
ledige
Ikrafttræden: 1. august 2009
Lovtekst: I § 63 laves flere ændringer, så bestemmelsen fremover ser således ud:
§ 63. Dagpenge må ikke udbetales, jf. stk. 4, til et medlem, hvis ledighed skyldes,
1) at medlemmet uden fyldestgørende grund afslår et rimeligt arbejde, som pågældende
er henvist til af jobcenteret, arbejdsløshedskassen eller andre efter kapitel 3 i lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats,
2) at medlemmet uden fyldestgørende grund ophører med sit arbejde,
3) at medlemmet afskediges af en grund, der væsentligst kan tilregnes medlemmet,
4) at medlemmet under en jobsamtale uden fyldestgørende grund afslår at medvirke til at
indgå aftaler om tilbud eller uddannelsespålæg efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller at følge op på indgåede aftaler om beskæftigelsesindsatsen, eller
5) at medlemmet uden fyldestgørende grund udebliver fra, afslår eller ophører i tilbud eller
uddannelse på baggrund af et uddannelsespålæg efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
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Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, nr. 2, finder ikke anvendelse ved ophør af selvstændig virksomhed, jf. § 57, stk. 3. I disse tilfælde udbetales dagpenge ikke for de første 3 uger efter
ophøret. Dog udbetales dagpenge efter den første uge i følgende tilfælde:
1) Ved ophør på grund af konkurs,
2) ved ophør på grund af betalingsstandsning, eller
3) ved ophør på grund af tvangsauktion.
Stk. 3. Et medlem, der nægter at medvirke til udvikling og produktion af krigsmateriel, jf. lov
om krigsmateriel m.v., anses for at have fyldestgørende grund til at undlade at overtage
arbejde eller ophøre med arbejdet, jf. stk. 1.
Stk. 4. Ved selvforskyldt ledighed efter stk. 1 pålægges medlemmet en karantæne på 3
uger. Hvis medlemmet inden for de seneste 12 måneder forud for den selvforskyldte ledighed har fået en karantæne efter § 63 a, stk. 2, for at udeblive fra en samtale, eller er blevet selvforskyldt ledig, jf. stk. 1, bortfalder retten til dagpenge, indtil
1) et fuldtidsforsikret medlem har haft mere end 300 timers arbejde inden for 10 uger,
2) et deltidsforsikret medlem har haft mindst 150 timers arbejde inden for 10 uger eller
3) et medlem i mindst 26 uger uafbrudt har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt
omfang.
Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet
nærmere regler for anvendelsen af bestemmelserne i stk. 1-4.
Almindelige bemærkninger
Efter de gældende regler kan dagpengemodtagere ikke pålægges at tage en uddannelse på ordinære vilkår.
Som en konsekvens af, at unge dagpengemodtagere under 25 år uden forsørgerpligt,
som er uddannelsesegnede, fremover kan få et uddannelsespålæg af jobcenteret, foreslås det, at de bliver omfattet af de sanktionsregler, som i øvrigt gælder for dagpengemodtagere, der ikke medvirker til eller følger op på aftaler om tilbud eller beskæftigelsesindsatsen, eller som udebliver fra, afslår eller ophører i et tilbud givet af jobcenteret. Det
betyder, at de nye regler for uddannelsespålæg sanktioneres i overensstemmelse med de
gældende regler på arbejdsløshedsdagpengeområdet.
Det indebærer, at unge dagpengemodtagere under 25 år får 3 ugers karantæne for selvforskyldt ledighed, hvis de uden gyldig grund afslår at medvirke til eller følge op på et uddannelsespålæg eller udebliver fra, afslår, eller ophører i en uddannelse på baggrund af
et uddannelsespålæg.
Endvidere indebærer det, at hvis en ung dagpengemodtager bliver selvforskyldt ledig to
gange inden for 12 måneder - uanset årsagen - mister personen retten til arbejdsløshedsdagpenge, indtil den pågældende har haft 300 timers ustøttet arbejde inden for en periode på 10 uger (fuldtidsforsikret). For deltidsforsikrede er kravet 150 timers ustøttet arbejde
inden for en periode på 10 uger.
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Specielle bemærkninger
Til § 1, nr. 4 og nr. 5:
Efter de gældende regler i § 63, stk. 1, nr. 4 og 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. anses dagpengemodtagere for selvforskyldt ledige og får 3 ugers effektiv karantæne, hvis
de uden gyldig grund afslår at medvirke til at indgå aftaler om tilbud efter lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats eller følge op på indgåede aftaler om beskæftigelsesindsatsen, eller
udebliver fra, afslår eller ophører i et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Hvis en dagpengemodtager bliver selvforskyldt ledig to gange inden for 12 måneder uanset årsagen - mister dagpengemodtageren retten til arbejdsløshedsdagpenge, indtil
den pågældende har haft 300 timers ustøttet arbejde inden for en periode på 10 uger
(fuldtidsforsikret). For deltidsforsikrede er kravet 150 timers ustøttet arbejde inden for en
periode på 10 uger.
Det foreslås, at en ung dagpengemodtager, der får et uddannelsespålæg af jobcenteret,
sanktioneres i overensstemmelse med de gældende regler om afslag m.v. på tilbud og
aftaler.
Til ophævelsen af stk. 5:
Forslaget er en konsekvens af forslaget i § 1, nr. 11, - nyaffattelse af § 85 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats - om den ændrede og forstærkede beskæftigelsesindsats over for
unge, hvor indsatsen fremrykkes, og det fremover skal være muligt for jobcentrene at anvende hele den almindelige vifte af redskaber til aktivering af alle unge dagpengemodtagere under 30 år.
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Aktivloven
I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december 2007, som ændret ved § 4 i lov nr. 346 af 18. april 2007, § 1 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, § 31 i lov
nr. 1344 af 19. december 2008 og § 4 i lov nr. 286 af 15. april 2009, foretages følgende
ændringer:
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Nedsættelse af kontanthjælp efter § 25f i aktivloven
Finder anvendelse på personer, der har undladt af opfylde sine forpligtelser efter aktivlovens §§ 8a, 13 eller 13a eller integrationslovens §§ 25 eller 25a efter d. 1. oktober 2009
Lovtekst: § 25f, stk. 1 ændres, så bestemmelsen fremover ser således ud:
§ 25f. En person, der modtager kontanthjælp efter § 25, stk. 1, nr. 3 eller 4, får den månedlige hjælp nedsat efter stk. 2, når personen har modtaget kontanthjælp, i 6 måneder efter
at den pågældende har påbegyndt et tilbud efter afsnit IV-VII i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Beregningen af perioden på 6 måneder sker efter § 25, stk. 8-10.
Almindelige bemærkninger:
Der er ingen almindelige bemærkninger til denne bestemmelse
Specielle bemærkninger:
Efter de gældende regler i § 25 f, stk. 1, nr. 2, nedsættes hjælpen til personer under 25 år,
der modtager hjælp med ungesatsen efter § 25, stk. 1, nr. 3 eller 4, når den unge uden
rimelig eller gyldig grund er ophørt med eller har afvist et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og den pågældende har overstået en periode, hvor hjælpen har været nedsat eller ophørt efter lovens §§ 39 eller 41.
Det foreslås, at denne bestemmelse ophæves, så der fremover alene sanktioneres efter
bestemmelserne om ophør eller afvisning af tilbud. § 25 f, stk.1, videreføres i øvrigt
uændret.

Sanktionsregler for kontant- og starthjælpsmodtagere
Finder anvendelse på personer, der har undladt af opfylde sine forpligtelser efter aktivlovens §§ 8a, 13 eller 13a eller integrationslovens §§ 25 eller 25a efter d. 1. oktober 2009
Lovtekst: Efter § 34 indsættes som nye bestemmelser følgende:
Sanktioner ved manglende udnyttelse af arbejdsmulighederne m.v.
§ 35. Fradrag i eller nedsættelse eller ophør af hjælpen efter §§ 36-41 er betinget af, at
kommunen samtidig med henvisningen til arbejde, afgivelsen af tilbud, indkaldelsen til
samtale m.v. skriftligt har informeret ansøgeren eller modtageren af hjælp om konsekvensen for hjælpen, hvis en person uden rimelig grund afslår arbejdet, afviser eller udebliver
fra tilbuddet, ikke møder til samtalen m.v., og om, hvilke skridt en person, der afslår m.v.,
skal tage for igen at blive berettiget til hjælp.
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. Fradrag og nedsættelser i hjælpen skal ske inden for 3
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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 månedlige opgørelse.
Stk. 3. Fradrag efter § 36, stk. 2, 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. dag med samme andel. Gennemsnitssatsen fastsættes på grundlag af den
årlige kontanthjælp og fastsættes pr. dag beregnet på grundlag af en 5-dages-uge.
Stk. 4. Fradrag efter §§ 37 og 38 sker med en forholdsmæssig andel af månedens hjælp
svarende til antallet af kalenderdage, hvor personen ikke har opfyldt betingelserne for at
modtage hjælp, sat i forhold til månedens samlede antal kalenderdage.
Stk. 5. Beskæftigelsesministeren offentliggør størrelsen af fradraget i hjælpen pr. dag efter
stk. 3.
Fradrag i kontant- og starthjælp
§ 36. Hvis en person uden rimelig grund udebliver fra et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning, herunder tilbud
eller foranstaltninger som led i sygeopfølgning, skal kommunen foretage et fradrag i hjælpen.
Stk. 2. Fradraget i hjælpen efter stk. 1 foretages for det antal dage, hvor den pågældende er udeblevet helt eller delvis.
Stk. 3. Hvis personen udebliver fra virksomhedspraktik, jf. kapitel 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, nedsætter kommunen beskæftigelsestillægget efter § 45, stk. 3, i lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats i forhold til det antal timer, som deltageren uden rimelig
grund er udeblevet fra.
Stk. 4. Kommunen kan foretage et forholdsmæssigt fradrag i godtgørelsen efter § 83 i lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats, når deltageren uden rimelig grund udebliver fra et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
§ 37. Hvis en person uden rimelig grund udebliver fra en jobsamtale, herunder en samtale
som led i en sygeopfølgning, en cv-samtale eller en rådighedsvurdering i jobcenteret, foretager kommunen fradrag i hjælpen for de dage, der går, fra personen skulle være mødt
til jobsamtalen, cv-samtalen eller rådighedsvurderingen, og indtil kontakten til jobcenteret
er genoprettet. Der foretages fradrag i hjælpen for den dag, hvor samtalen eller rådighedsvurderingen skulle have fundet sted, uanset om personen kontakter jobcenteret
samme dag.
Stk. 2. Reglerne i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse ved jobsamtaler og cv-samtaler, der
finder sted hos anden aktør. Det er kommunen, der træffer afgørelse om fradrag i hjælpen.
§ 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 har undladt at lægge sit cv ind i
Jobnet, jf. § 13 a, stk. 2, 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
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været lagt ind, medmindre den manglende tilmelding og indlæggelse af cv ikke skyldes
personens forhold.
Stk. 2. Hvis en person har undladt at bekræfte sin tilmelding som arbejdssøgende i jobcenteret, jf. § 8 a, stk. 2, og den pågældende som følge heraf er blevet afmeldt som arbejdssøgende, foretager kommunen fradrag i hjælpen til den pågældende for de dage, hvor
personen har været afmeldt, medmindre den manglende bekræftelse ikke skyldes personens forhold. Der foretages dog ikke fradrag første og anden gang inden for 12 måneder,
den pågældende har undladt at bekræfte sin tilmelding, hvis personen bekræfter tilmeldingen inden for en frist fastsat af jobcenteret.
Almindelige bemærkninger
Der foreslås ingen ændringer i rådighedsreglerne for kontanthjælpsmodtagere. Det vil sige, at de pligter om at stå til rådighed, som ledige modtagere af hjælp har, er uændrede. Det er alene sanktionerne, der foreslås ændret, dvs. konsekvenserne for ydelsen, når
den ledige ikke overholder sine pligter til at stå til rådighed. Forbedringen består i at tydeliggøre sammenhængen mellem forseelsen og sanktionen overfor borgeren, så sanktionerne bliver mere adfærdsregulerende, jf. bl.a. forslaget til nye §§ 39 og 40, hvor sanktionen gives med et beløb fastsat i loven, så det på forhånd er kendt for personen.
Reglerne i lov om aktiv socialpolitik § 13, stk. 4 og 5, om rimelige grunde til ikke at stå til rådighed og fritagelse fra rådighedsforpligtelsen i de konkrete tilfælde fastholdes uændret.
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. Derfor skal kommunen fortsat for personer, der har andre
problemer end ledighed, have mulighed for at 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. Alvorlige psykiske lidelser kan fx i det konkrete tilfælde bevirke, at der ikke skal tildeles en sanktion for ikke at stå til rådighed. Der, hvor en sanktion ikke fremmer rådigheden
hos kontanthjælpsmodtageren, skal der ikke gives en sanktion.
Forslaget til nye sanktionsregler bygger på en række grundprincipper:
- Indførsel af 3 sanktionstyper: periode-, punkt- og tilbagebetalingssanktion.
- Alle målgrupper: unge, voksne, forsørgere og ikke-forsørgere, arbejdsmarkedsparate og
ikke-arbejdsmarkedsparate sanktioneres efter ens principper.
- Personer gives kun én sanktion pr. overtrædelse af rådighedspligten, og samme overtrædelse af rådighedspligten medfører samme sanktion hver gang.
- Som hovedregel afskaffes ægtefælleafhængigheden på sanktionsområdet. Eneste undtagelse herfra er ophør af hjælp ved afvisning af tilbud eller ved omfattende udeblivelser
fra tilbud, der kan ligestilles med afvisning. Her fastholdes ægtefælleafhængigheden.
Indførsel af 3 sanktionstyper
Det foreslås, at sanktionsreglerne forenkles, så der fremover kun kan gives tre typer af sanktioner. Det drejer sig om periode-, punkt- og tilbagebetalingssanktioner.
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Periodesanktioner gives, hvis en forseelse løber over tid. Periodesanktionen gives som et
fradrag i hjælpen med virkning fra den dag, hvor en person ikke opfylder sin rådighedspligt, og frem til det tidspunkt, hvor pågældende igen opfylder rådighedspligten. Personen kan således fx ved igen at deltage i det tilbud, vedkommende er udeblevet fra,
stoppe periodesanktionen og igen få ret til ydelser.
Punktsanktionen gives, hvis en forseelse ikke løber over tid, og der således ikke er mulighed
for at give en periodesanktion. Punktsanktionen gives som en nedsættelse af hjælpen
med et fast beløb, fx hvis en borger har sagt nej til et tilbud om arbejde, eller ikke har søgt
et konkret job, som pågældende er blevet pålagt af jobcenteret at søge.
Tilbagebetalingssanktionen kan gives med krav om tilbagebetaling af 1 måneds hjælp,
hvis borgeren gentagne gange inden for 12 måneder ubegrundet er ophørt med sit arbejde, er ophørt i tilbud, eller har afvist rimeligt tilbud om arbejde eller beskæftigelsesfremmende tilbud.
Periodesanktion
Efter de gældende regler er der ikke generelle principper for, hvornår man anvender en
sanktionsform frem for en anden.
Det foreslås, at periodesanktion anvendes, hvis det er muligt. Dvs. at hjælpen standses, så
længe den pågældende ikke opfylder en pligt. Herved bliver sammenhængen mellem
forseelse og sanktion mere tydelig overfor borgeren. Den adfærdsregulerende effekt af
sanktionen øges, da borgeren bedre kan gennemskue, hvorfor pågældende fik netop
denne sanktion.
Ændret beregning af periodesanktioner ved delvis udeblivelse fra tilbud
Efter de gældende regler sker beregningen af en periodesanktion, hvor der er tale om
delvis udeblivelse fra beskæftigelsesfremmende tilbud, ved, at hjælpen nedsættes forholdsmæssigt svarende til det antal timer, som den pågældende er udeblevet, sat i forhold til kalendermånedens samlede tilbud.
Det foreslås, at personer, der udebliver helt eller delvist fra tilbud, sanktioneres med en periodesanktion, der beregnes af kommunen som ydelsen for den eller de dage, personen
helt eller delvist er udeblevet uden rimelig grund fra tilbuddet, jf. lovforslagets § 3, nr. 8,
forslaget til ny § 36. Hjælpen nedsættes med ydelsen for en hel dag, uanset antallet af
timer personen rent faktisk er udeblevet pr. dag. Ved at nedsætte ydelsen med en hel
dag uanset omfanget af fraværet den enkelte dag, sendes et signal om, at det er vigtigt,
at personen følger tilbuddet for at opfylde sin rådighedsforpligtelse.
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Med forslaget vil alle lovens periodesanktioner fremover blive beregnet som hele dage,
da øvrige periodesanktioner også foreslås beregnet som hele dage, jf. forslaget til ny § 35
om beregning af fradrag i, nedsættelse eller ophør af hjælpen.
Forslaget medvirker hermed til at fremme rådigheden, således at udeblivelserne fra beskæftigelsesfremmende foranstaltninger falder, samt medvirker til at forenkle beregningen
af sanktionerne.
Ophævelse af 30 pct. grænsen for træk i hjælpen til forudbetalte kontanthjælpsmodtagere
Efter de gældende regler kan der i forbindelse med en sanktion for udeblivelse fra et beskæftigelsesfremmende tilbud højst fratrækkes 30 pct. af personens hjælp, hvis denne
modtages som forudbetalt kontanthjælp. For øvrige ydelser er der ikke fastsat en øvre
grænse for, hvor stor en andel af hjælpen sanktionen kan udgøre.
Det foreslås at ophæve den øvre grænse for træk i hjælpen til forudbetalte kontanthjælpsmodtagere.
Med forslaget ligestilles forudbetalte og bagudbetalte modtagere af hjælp.
Virkning fra forseelsestidspunktet
Efter de gældende regler i lov om aktiv socialpolitik § 41 ophører hjælpen for personer,
der afviser et tilbud eller udebliver i betydeligt omfang. Sanktionen beregnes efter praksis
fra den dag, hvor kommunen har truffet afgørelse om ophør af hjælpen. For øvrige sanktioner gælder, at de har virkning fra forseelsestidspunktet.
Det foreslås, at det fastsættes i loven, at alle sanktioner har virkning fra forseelsestidspunktet, hvis personen uden rimelig grund har undladt at opfylde sine pligter. Det indebærer
som noget nyt, at ophør af hjælpen også sker 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 betydeligt omfang. Forslaget medfører, at man fremover også vil kunne sanktionere en person, der fx i perioden
mellem afvisning af et tilbud og afgørelsen om sanktion, er kommet i beskæftigelse eller
på anden måde har efterkommet rådighedspligten. Periodesanktionen vil her løbe fra
forseelsen og indtil, personen igen opfylder sin rådighedspligt.
Forslaget skal ses i sammenhæng med forslaget om, at kommunens oplysningspligt overfor
borgeren om sanktionsreglerne samtidig øges, jf. forslaget til ny § 35.
Der gives samtidig mulighed for, at kommunen kan vælge, at den én gang om måneden
opgør månedens samlede udeblivelser fra tilbud m.v., og træffer afgørelse om sanktion(er). Det betyder, at kommunen vil kunne nøjes med at partshøre herom en gang månedligt.
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Punktsanktion
Det foreslås, at personer fremover sanktioneres med en punktsanktion, hvis kommunen
ikke kan give en periodesanktion. Punktsanktionen gives, fx hvis en borger har sagt nej til et
tilbud om arbejde, eller ikke har søgt et konkret job, som pågældende er blevet pålagt af
jobcenteret at søge.
Det foreslås, at punktsanktionen gives som en nedsættelse af hjælpen med et på forhånd
fastsat kronebeløb, der bliver udløst én gang for alle, jf. forslaget til ny §§ 39 og 40.
Tre niveauer for punktsanktioner
Det foreslås, at punktsanktionerne fastsættes til følgende bruttobeløb:
Oversigt over ydelsestyper og sanktioner
Ydelse i kr. pr. måned
Ydelsestype
(2009-niveau)
Kontanthjælp - voksen med børn
12.629
m.fl.
Kontanthjælp - voksen uden børn
9.505
m.fl.
Starthjælp - voksen enlig
6.124
Starthjælp - voksen gift
5.079
Starthjælp - unge udeboende
5.079
Kontanthjælp - unge udeboende 6.124
Kontanthjælp - unge hjemmebo2.956
ende
Starthjælp - unge hjemmeboende 2.525

Sanktion i kr.
(2009-niveau)
1.462
1.462
370
370
370
370
227
227

Ved fastsættelse af niveauerne i forslaget er der taget hensyn til, at der bør være få, men
mærkbare punktsanktioner. Der er tillige taget hensyn til skatteværdien, det vil sige, hvordan sanktionen virker efter skat. Endelig er der taget hensyn til, at alle grupper efter forslaget skal kunne sanktioneres. Det betyder, at også personer på de laveste ydelser fremover
kan få nedsat hjælpen med en punktsanktion. Ved fastsættelsen af størrelsen af punktsanktionerne er der taget hensyn til, at personerne fortsat skal have tilstrækkelige midler til
at forsørge sig selv.
Tilbagebetalingssanktion
Som hovedregel vil der efter forslaget kun blive givet én sanktion pr. overtrædelse af rådighedspligten, og samme overtrædelse af rådighedspligten vil medføre samme sanktion
hver gang.

69

Der vil dog stadig være situationer, hvor gentagne overtrædelser af rådighedspligten bør
have en konsekvens. Det er derfor fundet hensigtsmæssigt at supplere reglerne om tilbagebetaling i kapitel 12 med en ny bestemmelse, hvorefter kommunen kan træffe afgørelse om tilbagebetaling af hjælpen, når en person to eller flere gange inden for 12 måneder ikke har overholdt sin rådighedspligt. Hjælpen kan kræves tilbagebetalt med et beløb
svarende til hjælpen for den første hele kalendermåned efter afgørelsen om nedsættelse
af hjælpen. Kommunen skal senest ved udbetaling af hjælpen oplyse modtageren om, at
hjælpen skal tilbagebetales, jf. forslaget til ny § 93 a.
Sanktioner efter ens principper til alle målgrupper
Efter de gældende regler kan der være forskel på sanktioner for forskellige målgrupper.
Visse grupper er ikke omfattet af alle sanktioner, fx er personer, der har andre problemer
end ledighed og personer på starthjælp og ungesats, ikke omfattet af reglerne om nedsættelse af hjælpen med 1/3 i 2, 3 eller 20 uger ved ophør med arbejde, afvisning af tilbud
om arbejde, undladelse af at søge konkrete job m.v., jf. lov om aktiv socialpolitik §§ 38 a,
38 b, 38 c og 38 d.
Forskelligheden i sanktioner og sanktionsmuligheder over for forskellige målgrupper, har
gjort det mere kompliceret for kommunerne at give en sanktion til den enkelte.
Det foreslås, at personer på lave ydelser og personer med andre problemer end ledighed
sanktioneres efter samme principper som de øvrige modtagere af hjælp, jf. forslaget til ny
§ 40.
Personer på de lave ydelser er hidtil ikke blevet sanktioneret for forseelser, som de efter
forslaget fremover skal have en punktsanktion for.
En punktsanktion vil fremme rådigheden hos de nye grupper, der bliver omfattet af forslaget, herunder unge uden børn på kontanthjælp. Samtidig vil ens regler for alle kontanthjælpsmodtagere betyde en administrativ lettelse for kommunerne.
Forslaget skal medvirke til at gøre administrationen mere enkel i kommunerne og medvirke
til, at ydelsesmodtagerne bedre kan overskue, hvilken sanktion de får, når de ikke overholder deres rådighedsforpligtelse.
Specielle bemærkninger
Det foreslås, at de gældende bestemmelser om sanktioner ved manglende udnyttelse af
arbejdsmulighederne og sanktioner ved modtagelse af hjælp samtidig med arbejde i lov
om aktiv socialpolitik §§ 38 a-41 erstattes af nye bestemmelser.
Forslaget til ændrede regler om sanktioner ved manglende udnyttelse af arbejdsmulighederne har til formål at give sanktionerne så tæt som muligt på den hændelse, der udløser
sanktionen, at gøre reglerne lettere at forstå og administrere, så de anvendes hyppigere
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og mere konsekvent i kommunerne, og at øge modtagerens forståelse af sanktionen, så
pågældende også i højere grad vil reagere på sanktionen og ændre adfærd.
Der sanktioneres for de samme forseelser som efter de gældende regler.
Forslag til periodesanktioner er udmøntet i forslagene til §§ 36-38 om fradrag i hjælpen og i
forslaget til § 41 om ophør af hjælpen.
Forslag til punktsanktioner er udmøntet i forslagene til §§ 39 og 40 om nedsættelse af
hjælpen.
Ny tilbagebetalingssanktion er udmøntet i forslaget til § 93 a.
Forslaget om ophævelse af sanktionerne for modtagelse af hjælp samtidig med arbejde
er alene en teknisk ændring. Bestemmelsernes foreslås videreført som ny § 42 og ny § 43
for at skabe en bedre samlet sammenhæng i sanktionsbestemmelserne.
Efter de gældende forvaltningsretlige regler samt reglen i retssikkerhedslovens § 5 skal
kommunen yde rådgivning og vejledning til borgere, der ansøger om hjælp. Kommunen
skal endvidere efter retssikkerhedslovens § 12 skriftligt give borgeren besked om konsekvenserne, hvis borgeren ikke medvirker til sagens oplysning samt om, hvilke ændringer,
der kan have betydning for hjælpen, og som borgeren derfor er forpligtet til at oplyse om.
Dette indebærer bl.a., at kommunen skal vejlede borgeren om de rettigheder og pligter,
der følger af lov om aktiv socialpolitik §§ 8 a, 13 eller 13 a, samt om hvilke konsekvenser,
det har for borgeren, hvis vedkommende ikke overholder disse pligter. Kommunen skal
give borgeren denne vejledning, når borgeren ansøger om kontant- eller starthjælp. Orienteringen bør gentages med rimelige intervaller fx ved de lovpligtige jobsamtaler, hvis
der er behov for dette. Orienteringen skal tilpasses den enkelte borgers situation.
En sanktion på grund af manglende overholdelse af rådighedsreglerne kan have stor betydning for en kontant- eller starthjælpsmodtagers økonomiske situation, herunder for den
pågældendes families situation. Navnlig ved periodesanktioner, hvor der kan ske fradrag i
hjælpen i en periode svarende til længden af den tid, der går fra personen har undladt at
foretage en bestemt handling, og indtil personen retter op på denne undladelse, er det af
stor betydning, at personen er oplyst om, hvad det er for en handling, der kræves, hvad
der sker, hvis han eller hun ikke gør som ønsket, og hvordan personen kan rette op på situationen og igen blive berettiget til hjælp.
Det foreslås derfor i § 35, stk.2, at det gøres til en betingelse for at anvende sanktionsreglerne i §§ 36-41, at kommunen konkret i forbindelse med henvisningen til arbejde, indkaldelsen til samtale, afgivelsen af tilbud, pålægget om at søge job eller uddannelse osv.
skriftligt har informeret personen om konsekvensen for hjælpen, hvis personen undlader at
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opfylde sin pligt, samt om hvilke skridt personen skal tage for igen at blive berettiget til
hjælp.
I relation til kravet om tilmelding som arbejdssøgende og løbende bekræftelse af denne
tilmelding, jf. lovens § 8 a, forudsættes det, at den skriftlige vejledning gives i forbindelse
med tilmeldingen, og at der heri oplyses om pligten til løbende bekræftelse. Der skal således ikke gives ny skriftlig vejledning, hver gang tilmeldingen skal bekræftes (hver 7. dag
ifølge reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).
Kommunen skal dokumentere på sagen, at orienteringen er givet.
Efter de gældende sanktionsregler i §§ 38 d, 38 e og § 39 i lov om aktiv socialpolitik sker
fradrag i hjælpen normalt fra udeblivelsestidspunktet.
Det foreslås i § 35, stk. 2, at alle fradrag i hjælpen eller nedsættelser eller ophør af denne
fremover sker med virkning fra og med den dag, hvor ansøgeren eller modtageren af
hjælp uden rimelig grund har undladt at opfylde sine pligter efter §§ 8 a, 13 og 13 a, i lov
om aktiv socialpoliltik.
Fradrag og nedsættelser i hjælpen skal uændret ske inden for 3 hele kalendermåneder
efter hændelsestidspunktet.
Opgørelse af udeblivelse fra tilbud efter § 36 kan ske som en samlet opgørelse en gang
om måneden. Øvrige udeblivelser eller undladelser, der kan medfører sanktioner, kan ikke
omfattes af den samlede opgørelse, men skal opgøres uændret efter gældende regler.
Efter de gældende regler i lovens § 39 nedsættes hjælpen forholdsmæssigt, svarende til
det antal timer pr. måned en person er udeblevet i forhold til kalendermånedens samlede
tilbud. Fradraget i hjælpen pr. time, personen er udeblevet, varierer således i forhold til
antal dage pr. måned og i forhold til omfanget af tilbud pr. måned. For personer, der
modtager forudbetalt hjælp, er der en øvre grænse på 30 pct. af hjælpen for hvor meget, der kan trækkes som følge af en sanktion efter lov om aktiv socialpolitik § 39. For personer, der modtager bagudbetalt hjælp, er der ingen øvre grænse for, hvor meget der
kan trækkes.
I forslaget til ny § 35, stk. 3, foreslås, at fradrag for udeblivelse fra tilbud ændres, så fradraget i stedet sker med en gennemsnitssats pr. dag med fravær. Gennemsnitssatsen fastsættes på grundlag af den årlige kontanthjælp og beregnes på grundlag af en 5dagesuge. Fradraget sker pr. dag med udeblivelse uanset omfanget af udeblivelsen, jf.
forslaget til § 36. Med den nye dagssats, vil det blive tydeliggjort overfor borgerne, hvor
meget det koster at udeblive helt eller delvist fra tilbud, og det kan have en øget adfærdsregulerende effekt, da der kommer større gennemsigtighed med størrelsen af
dagstrækket.
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Hvis personen modtager supplerende hjælp efter § 25 i lov om aktiv socialpolitik fx på
grund af ægtefælleindtægter eller arbejde, nedsættes fradraget i hjælpen med samme
andel.
Beregningen af dagssatsen sker efter følgende model: Hjælpen pr. måned efter § 25 x
12/260, dvs. hjælpen pr. år divideret med det gennemsnitlige antal arbejdsdage pr. år.
Det foreslås i § 35, stk. 4, at fradrag i hjælpen efter forslagets § 37 om udeblivelse fra jobsamtale, cv-samtale eller rådighedsvurdering og fradrag efter forslagets § 38 om undladelse af at tilmelde sig som jobsøgende eller undlade at lægge sit cv ind i Jobnet, sker
svarende til de gældende bestemmelser i §§ 38 d og 38 e i lov om aktiv socialpolitik med
en forholdsmæssig andel af månedens samlede hjælp svarende til antallet af kalenderdage, hvor personen ikke har opfyldt betingelserne for at modtage hjælp, sat i forhold til
månedens samlede antal kalenderdage (fradrag sker i hjælpen inden skat). Fradrag sker
altid med hele dage uanset omfanget af udeblivelsen eller undladelsen. Der sker også
fradrag, selv om personen kontakter jobcenteret samme dag, som samtalen eller rådighedsvurderingen skulle have fundet sted, jf. forslaget til ny § 37. Hjælpen kan dog, som
efter de gældende regler, først nedsættes eller ophøre efter partshøring og afgørelse.
Dagstrækket efter stk. 3, sker i hjælpen inden skat. Det foreslås i § 35, stk. 5, at dagssatserne offentliggøres årligt i forbindelse med satsreguleringen.
Dagssatserne har følgende størrelser (2009 tal) for personer, der modtager fuld kontanteller starthjælp:

Hjælp til forsørgelse
KontantFyldt 25 år, forsørger børn
hjælp
Fyldt 25 år, andre
Under 25 år, udeboende
Under 25 år, udeboende,
nedsat hjælp

Henvisning

Enhed

Sats

Dagssats

Lov § 25, stk. 1, nr. 1

Kr. mdl.

12.629

583

Lov § 25, stk. 1, nr. 2
Lov § 25, stk. 1, nr. 3

Kr. mdl.
Kr. mdl.

9.505
6.124

439
283

Lov § 25 f, stk. 2, nr.1 Kr. mdl.

5.117

239

2.956

136

2.574

119

Under 25 år, hjemmeboenLov § 25, stk. 1, nr. 4 Kr. mdl.
de
Under 25 år, hjemmeboenLov § 25 f, stk. 2, nr. 2 Kr. mdl.
de, nedsat hjælp
Under 25 år, børn
Under 25 år, psykisk syg,
børn

Lov § 25, stk. 2, nr. 1

Kr. mdl.

12.629

583

Lov § 25, stk. 2, nr. 2

Kr. mdl.

12.629

583
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Under 25 år, psykisk syg,
udeboende

Lov § 25, stk. 2, nr. 3

Kr. mdl.

9.505

439

Kr. mdl.

9.505

439

Kr. mdl.

12.629

583

Kr. mdl.

600

28

Lov § 25, stk. 12, nr.1 Kr. mdl.

5.079

234

Lov § 25, stk. 12, nr. 2 Kr. mdl.
Lov § 25, stk. 12, nr. 3 Kr. mdl.

6.124
5.079

283
234

Lov § 25, stk. 12, nr. 4 Kr. mdl.

2.525

117

Lov § 25, stk. 13

Kr. mdl.

1.532

71

Lov § 25, stk. 13

Kr. mdl.

1.270

59

Under 25 år, gravid
Lov § 25, stk. 3
Under 25 år, bidragspligt,
Lov § 25, stk. 4
max hjælp inkl. tillæg
Kontanthjælpsnedsættelse Lov § 25, stk. 5
Starthjælp

Fyldt 25 år, gifte og samlevende
Fyldt 25 år, enlig
Under 25 år, udeboende
Under 25 år, hjemmeboende
Forsørgertillæg, enlige
Forsørgertillæg, gifte og
samlevende

Hvis fx hjælpen til en person er ½ af den månedlige hjælp efter § 25, vil dagssatsen for
sanktionen være 50 pct. af dagssatsen for personer, der modtager den fulde hjælp efter
§ 25. Hvis fx hjælpen til en forsørger udgør 50 pct. af satsen efter § 25 i lov om aktiv socialpolitik, for forsørgere på baggrund af en ægtefælleberegning, så nedsættes dagssatsen
tilsvarende med 50 pct.
Forslaget til § 36 erstatter lov om aktiv socialpolitik § 39 om forholdsmæssig nedsættelse af
hjælpen ved udeblivelse fra tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller anden
beskæftigelsesfremmende foranstaltning. Forslaget erstatter tillige lovens § 40 om bortfald
af beskæftigelsestillæg i forhold til det antal timer, som personen eller dennes ægtefælle
uden rimelig grund er udeblevet fra og om forholdsmæssigt fradrag i godtgørelsen efter
§ 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Efter de gældende regler i lovens § 39 nedsættes hjælpen, hvis en person eller dennes
ægtefælle uden rimelig grund er udeblevet fra tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning. Hjælpen nedsættes med
et forholdsmæssigt træk i hjælpen udregnet på baggrund af udeblivelsens størrelse sat i
forhold til kalendermånedens samlede tilbud. Efter gældende praksis, kan der foretages
fradrag i hjælpen hos personens ægtefælle, hvis fradraget ikke kan foretages fuldt ud hos
den ægtefælle, som er udeblevet og derfor får en sanktion.
Efter forslaget til § 36, stk. 1, videreføres de gældende regler om, at der skal ske et fradrag
i hjælpen, hvis en person uden rimelig grund udebliver fra tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning. Det er som no-
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get nyt præciseret, at der også skal foretages fradrag i hjælpen under tilbud eller foranstaltninger som led i sygeopfølgningen.
I forslaget til § 36, stk. 2, foreslås, at der skal ske en ændret beregning af nedsættelsen af
hjælpen. Efter forslaget skal der foretages fradrag i hjælpen for den eller de dage, hvor
personen helt eller delvist er udeblevet uden rimelig grund. Forslaget betyder, at fradraget
i hjælpen fremover ikke har direkte sammenhæng med omfanget af tilbud pr. måned
eller omfanget af tilbud pr. dag, men i stedet afhænger af, hvor mange dage med tilbud
personen helt eller delvist er udeblevet fra.
Beregningen af nedsættelsen pr. dag fremgår af forslaget til ny § 35. Der henvises tillige til
ophævelse af den øvre grænse for, hvor meget der kan fradrages i den forudbetalte
hjælp.
Det foreslås som noget nyt, at det fremover alene er den ægtefælle, der ikke udnytter
sine arbejdsmuligheder, der kan få foretaget fradrag i sin hjælp.
Med forslaget bliver det muligt at fastsætte omfanget af udeblivelsernes størrelse efter
stk. 2 ved udgangen af kalendermåneden, således at fradraget i hjælpen kan ske i forbindelse med udbetalingen af månedens hjælp eller evt. den efterfølgende måneds
hjælp. Fradraget i hjælpen bør foretages snarest muligt for at synliggøre sammenhængen
mellem overtrædelsen og sanktionen.
Fradraget skal som hidtil ske inden for 3 hele kalendermåneder efter, at den pågældende
er udeblevet.
Forslaget til § 36, stk. 3, er en videreførelse af de gældende bestemmelser efter lovens
§ 40, stk.1, hvorefter der sker en nedsættelse af beskæftigelsestillægget i forhold til det
antal timer, som personen uden rimelig grund er udeblevet fra.
Forslaget til § 36, stk. 4, er en videreførelse af de gældende bestemmelser efter lovens
§ 40, stk. 2, således at der fortsat kan ske et forholdsmæssigt fradrag i godtgørelsen efter
§ 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Eksempel 1 - En gift person, der har et tilbud på 20 timer fordelt på 4 dage af 5 timer, udebliver uden rimelig grund en dag. Personen får et fradrag i hjælpen for en hel dag (dagssats). Nedsættelsen får ikke betydning for ægtefællens hjælp.
Eksempel 2 - En person, der har et tilbud på 35 timer fordelt på 5 dage af 7 timer, udebliver uden rimelig grund 1 time 3 gange på en uge. Personen får et fradrag i hjælpen for tre
hele dage. Nedsættelsen får ikke betydning for ægtefællens hjælp.
Der henvises i øvrigt til forslaget til § 35 om beregning af nedsættelsen.
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Med den nye dagssats, vil det blive tydeliggjort overfor borgerne, hvor meget det koster
at udeblive helt eller delvist fra tilbud, og det kan have en øget adfærdsregulerende effekt, da der kommer større gennemsigtighed med størrelsen af dagstrækket.
Efter lov om aktiv socialpolitik § 38 d foretages der fradrag i hjælpen, hvis en person eller
dennes ægtefælle uden rimelig grund udebliver fra en jobsamtale eller cv-samtale hos
staten eller kommunen i jobcenteret eller udebliver fra en rådighedsvurdering hos kommunen i jobcenteret.
Personer, der alene har ledighed som problem, og som modtager hjælp efter lovens § 25,
stk. 1, nr. 1 eller 2, stk. 2 eller 3, får derudover nedsat hjælpen med 1/3 i 2 uger anden
gang, de udebliver fra disse samtaler inden for 12 måneder. Hvis fradraget ikke er foretaget inden 3 hele kalendermåneder efter forseelsen, bortfalder sanktionen. Hvis personen
har haft 185 timers arbejde bortfalder 1/3 sanktionen i 2 uger også.
Hvis en person, der alene har ledighed som problem, og som modtager hjælp efter lovens
§ 25, stk. 1, nr. 1 eller 2, stk. 2 eller 3, udebliver fra en af disse samtaler tre eller flere gange
inden for 12 måneder, nedsættes hjælpen med 1/3 i 20 uger. Sanktionen bortfalder, hvis
personen har haft 300 timers arbejde inden for 10 uger.
Forslaget til § 37, stk. 1, viderefører bestemmelserne i lovens § 38 d, stk. 1, med den ændring, at det foreslås, at personens ægtefælle fremover ikke skal kunne få foretaget fradrag i hjælpen for den anden ægtefælles forseelse.
Ændringen betyder endvidere, at der sanktioneres efter de samme regler hver gang, der
sker en overtrædelse, dvs. de gældende regler om øget sanktion ved gentagne overtrædelser videreføres ikke.
Opgørelsen af dage med fradrag i hjælpen foretages som efter de hidtil gældende regler, dvs. personen kan ikke modtage hjælp for den dag, hvor der udeblives og de efterfølgende dage, frem til den pågældende genopretter kontakten til jobcenteret, jf. også
bemærkningerne til forslaget til § 35, stk. 4, om beregning af fradrag. Kontakten kan fx
genoprettes ved, at pågældende møder op på jobcenteret. Den kan også genoprettes
ved telefonisk kontakt eller ved at svare på kommunens partshøring. Der mistes altid hjælp
for mindst en dag, selv om personen møder op igen samme dag.
Baggrunden for dette er, at personen i den periode, hvor pågældende er udeblevet, ikke
udnytter sine arbejdsmuligheder aktivt, jf. forslaget til § 35, stk. 4.
Fradraget beregnes efter forslaget til § 35, stk. 4, jf. bemærkningerne hertil.
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Fradraget i hjælpen skal som hidtil være sket senest efter 3 hele kalendermåneder efter
udeblivelsen, da sanktionen ellers bortfalder.
Hvis det er en anden aktør, der skulle have afholdt jobsamtalen eller cv-samtalen, finder
reglerne tilsvarende anvendelse. Det er kommunen, som træffer afgørelse om fradraget i
hjælpen på baggrund af meddelelse fra anden aktør om udeblivelse fra disse samtaler
uden rimelig grund.
Forslaget til § 38 er en videreførelse af den gældende bestemmelse i § 38 e i lov om aktiv
socialpolitik. Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med hvilke pligter, der påhviler modtagere af hjælp. Da det fortsat er personer, der kun har ledighed som problem, der har de
i bestemmelsen omtalte pligter, er det derfor også kun denne gruppe, der kan sanktioneres for en overtrædelse heraf, jf. § 8 a og § 13 a, stk. 2, i loven.
Det foreslås, at fradraget i hjælpen pr. dag beregnes og afvikles som hidtil. Der henvises til
bemærkningerne til forslaget til §§ 35 og 37.
Efter de gældende regler i lov om aktiv socialpolitik §§ 38 a og 38 b nedsættes hjælpen
med 1/3 i 3 uger, hvis en person eller dennes ægtefælle, der modtager hjælp efter § 25,
stk. 1, nr. 1 eller 2, stk. 2 eller stk. 3 (hjælp på voksensats), uden rimelig grund afviser eller
undlader at overholde en række pligter efter loven. Ved gentagelsestilfælde inden for 12
måneder nedsættes hjælpen i 20 uger. Hjælpen nedsættes kun hos personer, der alene
har ledighed som problem, bortset fra bestemmelserne vedrørende sygeopfølgning i § 38
b, som også omfatter personer med problemer ud over ledighed.
Det foreslås i §§ 39 og 40 at der gives en punktsanktion i form af en nedsættelse af hjælpen med et fast beløb i de tilfælde, hvor en forseelse ikke løber over tid, fx hvis personen
siger nej til et tilbud om arbejde, herunder udebliver fra en ansættelsessamtale.
Det foreslås, at alle kontant- og starthjælpsmodtagere omfattes af lovforslagets § 3, nr. 10,
forslaget til §§ 39 og 40 om nedsættelse af hjælpen, dvs. uanset om personen alene har
ledighed som problem, eller har andre problemer end ledighed, og uanset størrelsen af
den ydelse, der modtages. Der henvises herom til de almindelige bemærkninger. Det er
alene den person, der begår forseelsen, der sanktioneres, dvs. en evt. ægtefælle omfattes fremover ikke af sanktionen.
Det foreslås i § 39, at hjælpen nedsættes med et fast beløb, jf. forslaget til § 40, hvis en
person begår en af følgende forseelser:
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,
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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,
hvor den ledige er indkaldt til en sygeopfølgningssamtale eller foranstaltninger som led i
sygeopfølgning, jf. § 13, stk. 2, nr. 5, eller
6) uden rimelig grund ophører med en uddannelse, der er påbegyndt på baggrund af et
uddannelsespålæg, jf. § 21 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Det foreslås i § 40, at nedsættelsen af hjælpen efter § 39 sker med faste beløb.
Efter forslaget nedsættes hjælpen med følgende beløb:
Kontanthjælpen efter § 25 i lov om aktiv socialpolitik nedsættes med 1.462 kr. for personer
over 25 år (både forsørgere og ikke-forsørgere), personer under 25 år, når den pågældende forsørger eget barn i hjemmet, personer under 25 år, som har en dokumenteret
psykisk lidelse, der er diagnosticeret som skizofreni mv., samt kvinder under 25 år, som er
gravide og har passeret 12. svangerskabsuge. Beløbet på 1.462 kr. svarer til 1/3 af hjælpen
i 2 uger for en ikke-forsørger over 25 år.
Kontanthjælpen efter lovens § 25 nedsættes med 370 kr. for personer under 25 år, der ikke
bor hjemme og 227 kr. for personer, der er hjemmeboende. Beløbet på 227 kr. svarer til 1/3
af hjælpen i en uge for en hjemmeboende kontanthjælpsmodtager, og beløbene efter
skat vil normalt være ens for ude- og hjemmeboende kontanthjælpsmodtagere og for
starthjælpsmodtagere.
Starthjælpen efter lovens § 25 nedsættes med 370 kr. for personer, som er over 25 år, og
personer under 25 år, som ikke bor hos en eller begge forældre. Starthjælpen efter lovens
§ 25 nedsættes med 227 kr. for personer, som er under 25 år, og som er hjemmeboende.
De beløb, hjælpen nedsættes med, er bruttobeløb, dvs. nedsættelse sker i hjælpen inden
skat. Der sker alene nedsættelse i personens egen hjælp og ikke i ægtefællens hjælp.
Beløbene reguleres en gang årligt.
Ved fastsættelsen af niveauet for nedsættelsen af hjælpen er der taget hensyn til, at der
bør være få, men mærkbare punktsanktioner. Samtidig er der taget hensyn til skatteværdien, således at der også er set på, hvordan sanktionen virker efter skat. Der er endvidere
taget hensyn til, at alle grupper fremover skal kunne sanktioneres, hvilket betyder, at også
personer på de lave ydelser kan få nedsat hjælpen.
Der er ved fastsættelsen af sanktionernes størrelse taget hensyn til, at personen fortsat skal
have tilstrækkelige midler til at forsørge sig selv. Det betyder, at størrelsen af det beløb,
som hjælpen nedsættes med, afhænger af den enkeltes ydelse.
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Der kan i en kalendermåned alene gives en enkelt sanktion efter denne bestemmelse.
Hvis der er flere forseelser efter denne bestemmelse i en måned, må øvrige nedsættelser i
hjælpen ske i den eller de efterfølgende måneder. Nedsættelsen skal dog være sket inden for 3 hele kalendermåneder efter hændelsestidspunktet, jf. forslaget til § 35. Der kan i
en kalendermåned godt gives sanktioner både efter denne bestemmelse og efter de øvrige sanktionsbestemmelser.
For personer, der modtager supplerende hjælp, dvs. hjælpen er mindre end satsen efter
§ 25 i lov om aktiv socialpolitik, nedsættes sanktionen med samme andel, som personens
hjælp udgør af satsen efter § 25.
Hvis en person er omfattet af lovens § 26, stk. 2 eller 3, om kontanthjælpsmodtagere, der
er gift eller samlevende med en starthjælpsmodtager, og derfor modtager nedsat hjælp,
så nedsættes sanktionen efter forslaget med samme andel, som hjælpen udgør af kontanthjælpssatsen. Er hjælpen fx. på grund af ægtefællens indtægt nedsat med 30 pct.,
nedsættes sanktionen også med 30 pct.
Det beløb, som hjælpen skal nedsættes med, sker på grundlag af personens hjælp på
tidspunktet for forseelsen. I de tilfælde, hvor personen endnu ikke modtager hjælp, sker
nedsættelsen på baggrund af den hjælp, som personen ville have været berettiget til på
forseelsestidspunktet. Dette gælder fx, når en person uden rimelig grund er ophørt i arbejde, og personen først efterfølgende søger hjælp.
Nedsættelsen i hjælpen skal ske hurtigst muligt, således at der er en klar sammenhæng
mellem forseelsen og sanktionen. Hvis det er muligt, bør nedsættelsen ske i samme kalendermåned som forseelsen. Ellers sker nedsættelsen i næste kalendermåned eller snarest
derefter. Hvis nedsættelsen i hjælpen ikke er afviklet senest 3 hele kalendermåneder efter
forseelsen, bortfalder sanktionen. Forseelsen vil dog indgå i vurderingen af, om der skal ske
tilbagebetaling efter forslaget til § 93 a, hvis personen inden for 12 måneder igen begår
samme forseelse.
Forslaget til ny § 41 svarer til lov om aktiv socialpolitik § 41 med enkelte ændringer. Forslaget om ophør af hjælpen omfatter ikke afslag på arbejde. Afslag på arbejde er omfattet
af forslagene til ny §§ 39 og 40 om nedsættelse af hjælpen ved manglende udnyttelse af
arbejdsmulighederne.
Ved vurderingen 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 eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning. Herudover indgår også situationer, hvor personens
adfærd er af en sådan karakter, at personen må anses for at have afvist tilbuddet, fx hvis
personen i forbindelse med afgivelsen af tilbuddet, har så mange forbehold eller krav til
tilbuddet, at det reelt skal sidestilles med en afvisning af dette.
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Hjælpen ophører som hidtil ved udeblivelser af så betydeligt et omfang, at det kan sidestilles med afvisning. Når det skal vurderes, om gentagne udeblivelser skal sidestilles med
afslag på tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning bør flere forhold indgå i vurderingen. Udeblivelsernes omfang i
forhold til månedens samlede tilbud indgår som en vigtig del af denne vurdering. Men
herudover kan indgå, om personen møder i tilbuddet, men ikke vil deltage i aktiviteterne
eller opfører sig på en måde, som virker forstyrrende på 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 udeblivelsernes omfang
og dels af, om personen kan siges at deltage i tilbuddet. Det skal også vurderes, om der er
en rimelig grund til udeblivelse.
En person under 25 år, der har fået et uddannelsespålæg efter § 21 b i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, og som afviser uddannelsespålægget, er som hidtil omfattet af
§ 41.
Hjælpen kan som hidtil alene ophøre, så længe muligheden for at benytte et åbent tilbud
består. Det er ikke et krav, at det er det tilbud, den pågældende udebliver fra, der skal
være mulighed for at benytte igen. Det er tilstrækkeligt, at hjælpen kan genoptages, hvis
personen kan møde op i et andet tilbud. For tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats gælder denne lovs regler, jf. kapitel 9 om jobplan og § 29 om fritagelse for jobplan
i visse tilfælde.
For gifte ophører hjælpen som hidtil for begge ægtefæller, når en ægtefælle afviser tilbud m.v.
Sanktionerne i lovens §§ 40 a og 40 b om uberettiget modtagelse af hjælp samtidig med
arbejde, som foreslås ophævet i lovforslagets § 3, nr. 11, er ikke omfattet af forslaget om
afbureaukratisering af sanktionsreglerne. Bestemmelserne videreføres med redaktionelle
ændringer som forslag til §§ 42 og 43. Dog er henvisningen til sanktionsbestemmelserne i
lov om aktiv socialpolitik § 40 a, stk. 6, og § 40 b, stk. 3, ændret til forslagets nye sanktionsbestemmelser i §§ 36-38 og § 41. Dette betyder, at der efter disse bestemmelser ikke kan
ske nedsættelse eller tilbagebetaling af hjælpen i perioder, hvor hjælpen er ophørt, eller
der sker fradrag i denne med satsen pr. dag. Perioden afbrydes, så længe der sanktioneres efter ovenstående bestemmelser.
Sanktion efter forslaget til §§ 39 og 40 med et engangsbeløb medfører ikke, at der ikke
tillige kan ske nedsættelse af hjælpen i øvrigt eller tilbagebetaling af denne efter ovennævnte bestemmelser.
Forslaget til § 44 svarer til lovens § 41 a, jf. bemærkningerne til orslagets om ophævelse af
§ 41 a. Der er tale om en teknisk ændring.
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Som følge af forslaget til nye sanktionsbestemmelser, ophæves §§ 38 a-e i lov om aktiv
socialpolitik og erstattes af nye sanktionsbestemmelser, jf. forslaget til §§ 37-39.
Lovens § 38 c om personer mellem 25 og 30 år, der afviser eller ophører i tilbud og i stedet
vælger at søge ind på en uddannelse, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 91 b,
men som efterfølgende uden rimelig grund ophører med at finde, søge ind på eller påbegynde en uddannelse, og som derfor får en 2. gangs sanktion, ophæves efter forslaget
helt. Dette skal ses i sammenhæng med, at § 91 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
foreslås ophævet.

Lovtekst: §§ 38 a-e ophæves.
Almindelige bemærkninger
Se de almindelige bemærkninger til §§ 35-38.
Specielle bemærkninger
Se de specielle bemærkninger til §§ 35-38.

Lovtekst: §§ 39-40 ændres og ser fremover således ud:
Nedsættelse af kontant- og starthjælp
§ 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,
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,
hvor den ledige er indkaldt til en sygeopfølgningssamtale eller foranstaltninger som led i
sygeopfølgning, jf. § 13, stk. 2, nr. 5, eller
6) uden rimelig grund ophører med en uddannelse, der er påbegyndt på baggrund af et
uddannelsespålæg, jf. § 21 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
§ 40. Hjælpen efter § 25 til personer, som er omfattet af § 39, nedsættes med følgende
beløb pr. hændelse:
1) 1.462 kr. for personer, der modtager hjælp efter § 25, stk. 1, nr. 1 eller 2, stk. 2 eller stk. 3.
2) 370 kr. for personer, der modtager hjælp efter § 25, stk. 1, nr. 3.
3) 227 kr. for personer, der modtager hjælp efter § 25, stk. 1, nr. 4.
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4) 370 kr. for personer, der modtager hjælp efter § 25, stk. 12, nr. 1, 2 eller 3.
5) 227 kr. for personer, der modtager hjælp efter § 25, stk. 12, nr. 4.
Stk. 2. Nedsættelsen sker på grundlag af den hjælp, som personen på hændelsestidspunktet var eller ville være berettiget til, og nedsættelsen sker i hjælpen efter § 25. Der
kan i en kalendermåned kun ske en enkelt nedsættelse efter stk. 1.
Stk. 3. Hvis den månedlige hjælp til en person efter § 25 er nedsat, nedsættes beløbene
efter stk. 1 med samme andel.
Almindelige bemærkninger
Efter de gældende regler i lov om aktiv social politik kan hjælpen til unge, der får et uddannelsespålæg, ophøre efter lovens § 41, hvis personen ikke efterkommer det. Hvis personen ophører med en pålagt uddannelse, kan hjælpen kræves tilbagebetalt.
Det foreslås, at hjælpen fortsat kan ophøre, hvis den unge ikke efterkommer uddannelsespålægget, jf. lovforslagets § 3, nr. 12, forslaget til ny § 41, og hvis personen ophører
med uddannelsen, vil der kunne gives en punktsanktion, jf. lovforslagets § 3, nr. 10, forslaget til ny § 39.
Se derudover de almindelige bemærkninger til §§ 35-38.
Specielle bemærkninger
Se de specielle bemærkninger til §§ 35-38.

Lovtekst: §§ 40 a og 40 b ophæves
Almindelige bemærkninger
Se de almindelige bemærkninger til §§ 35-38.
Specielle bemærkninger
Se de specielle bemærkninger til §§ 35-38

Lovtekst: § 41 ændres, så den fremover ser således ud:
Ophør af kontant- og starthjælp
§ 41. Hjælpen ophører, hvis en person eller dennes ægtefælle
1) uden rimelig grund afviser tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 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 eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning, herunder foranstalt-
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ninger som led i sygeopfølgning, og udeblivelserne har et så betydeligt omfang, at det
kan sidestilles med en afvisning af tilbuddet.
Stk. 2. Hjælpen til personen ophører, så længe personen afviser tilbud m.v. som beskrevet i
stk. 1. Hjælpen ophører tilsvarende hos ægtefællen.
Stk. 3. 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.
Almindelige bemærkninger
Forslaget til nye sanktionsregler bygger på en række grundprincipper:





Indførsel af 3 sanktionstyper: periode-, punkt- og tilbagebetalingssanktion.
Alle målgrupper: unge, voksne, forsørgere og ikke-forsørgere, arbejdsmarkedsparate
og ikke-arbejdsmarkedsparate sanktioneres efter ens principper.
Personer gives kun én sanktion pr. overtrædelse af rådighedspligten, og samme overtrædelse af rådighedspligten medfører samme sanktion hver gang.
Som hovedregel afskaffes ægtefælleafhængigheden på sanktionsområdet. Eneste
undtagelse herfra er ophør af hjælp ved afvisning af tilbud eller ved omfattende udeblivelser fra tilbud, der kan ligestilles med afvisning. Her fastholdes ægtefælleafhængigheden, jf. lovforslagets § 3, nr. 12, forslaget til ny § 41.

Se derudover de almindelige bemærkninger til §§ 35-38.
Specielle bemærkninger
Se de specielle bemærkninger til §§ 35-38

Lovtekst: § 41 a ophæves.
Almindelige bemærkninger
Se de almindelige bemærkninger til §§ 35-38.
Specielle bemærkninger
Se de specielle bemærkninger til §§ 35-38.

Lovtekst: Efter § 41 indsættes som nye stykker følgende:
Sanktion ved uberettiget modtagelse af hjælp samtidig med arbejde
§ 42. En person, som 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, skal have
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hjælpen nedsat med 1/3 i 3 uger, hvis personen modtager hjælp efter § 25, stk. 1, nr. 1
eller 2, stk. 2 eller 3.
Stk. 2. 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, skal have hjælpen nedsat
med 1/3 i 20 uger.
Stk. 3. 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, skal have
hjælpen nedsat med 1/3 i 20 uger for hver gang, oplysningspligten er tilsidesat, og skal
herudover tilbagebetale den nedsatte hjælp.
Stk. 4. Nedsættelsen efter stk. 1-3 sker tilsvarende i hjælpen til ægtefællen. Den nedsatte
hjælp til ægtefællen efter stk. 3 er ligeledes tilbagebetalingspligtig.
Stk. 5. En person, der modtager hjælp efter § 25, stk. 1, nr. 1 eller 2, stk. 2 eller 3, og som er
gift eller samlevende med en person, der modtager starthjælp efter § 25, stk. 12, jf. § 26,
stk. 2 og 3, eller introduktionsydelse efter integrationsloven, omfattes ikke af stk. 1-4.
Stk. 6. 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 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 er påbegyndt, udskydes
den resterende del af sanktionen, indtil sanktionen efter §§ 36-41 er afviklet, eller der på ny
ydes hjælp.
Stk. 7. Nedsættelsen af hjælpen efter stk. 1-3 bortfalder, hvis den ikke er afviklet inden for 5
år fra det tidspunkt, hvor kommunen har konstateret forseelsen.
Stk. 8. Kommunen træffer afgørelse om nedsættelse eller tilbagebetaling af hjælpen efter
stk. 1-6.
Stk. 9. Tilbagebetaling af hjælpen efter stk. 3 og 4 sker efter § 95.
§ 43. En person, som 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, skal tilbagebetale 1/3 af hjælpen for 3 uger, hvis personen modtager hjælp efter
1) § 25, stk. 1, nr. 3 eller 4, stk. 4 eller 12,
2) § 25, stk. 1, nr. 1 eller 2, stk. 2 eller 3, og er gift eller samlevende med en person, der
modtager starthjælp efter § 25, stk. 12, jf. § 26, stk. 2 og 3, eller introduktionsydelse efter
integrationsloven, eller
3) § 25 a.
Stk. 2. 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, skal tilbagebetale 1/3 af
hjælpen for 20 uger. Hvis oplysningspligten har været tilsidesat tre eller flere gange inden
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for de seneste 5 år, skal hele hjælpen tilbagebetales for 20 uger for hver gang, oplysningspligten er tilsidesat.
Stk. 3. Tilbagebetaling efter stk. 1 og 2 sker tilsvarende, for så vidt angår hjælpen til ægtefællen.
Stk. 4. Beregningen af tilbagebetalingskravet sker 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 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.
Stk. 5. Kommunen træffer afgørelse om tilbagebetaling af hjælpen efter stk. 1-4.
Stk. 6. Tilbagebetaling af hjælpen efter stk. 1-3 sker efter § 95.
§ 44. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet
nærmere regler om anvendelsen af bestemmelserne i §§ 35-43
Almindelige bemærkninger
Se de almindelige bemærkninger til §§ 35-38.
Specielle bemærkninger
Se de specielle bemærkninger til §§ 35-38.
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Integrationsloven
I lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr.
1593 af 14. december 2007, som ændret ved § 32 i lov nr. 1344 af 19. december 2008 og §
8 i lov nr. 286 af 15. april 2009, foretages følgende ændringer:
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Uddannelsespålæg
Ikrafttræden: 1. august 2009
Lovtekst: § 16 a, stk. 1, nr. 2 ophæves, så bestemmelsen fremover ser således ud:
§ 16 a. Kommunalbestyrelsen skal pålægge en udlænding over 18 år, men under 25 år,
inden for en nærmere fastsat frist at foreslå en eller flere relevante uddannelser, jf. stk. 2,
som udlændingen kan søge om optagelse på, hvis udlændingen
1) har ansøgt om eller modtager introduktionsydelse,
2) ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse,
3) ikke har forsørgelsespligt over for hjemmeboende børn og
4) efter kommunalbestyrelsens vurdering vil være i stand til at gennemføre en uddannelse,
jf. stk. 2, på almindelige vilkår.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal ud fra en vurdering af udlændingens forudsætninger
pålægge den pågældende inden for en nærmere fastsat frist at søge om optagelse på
en eller flere relevante studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelser, hvor udlændingen under hele studieforløbet kan modtage SU, elevløn el.lign., der sikrer udlændingen et forsørgelsesgrundlag.
Stk. 3. Optages udlændingen på en uddannelse, jf. stk. 2, har udlændingen pligt til at påbegynde og gennemføre uddannelsen.
Stk. 4. Vurderer kommunalbestyrelsen, at der er risiko for, at en udlænding, som påbegynder en uddannelse efter stk. 3, kan få særlige vanskeligheder ved at gennemføre uddannelsen, skal kommunalbestyrelsen underrette uddannelsesinstitutionen om, at udlændingen er pålagt at påbegynde uddannelsen efter integrationslovens § 16 a. Underretning
kan ske uden samtykke.
Almindelige bemærkninger
De foreslåede ændringer af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har til formål gennem
forenkling af reglerne for aktiveringsindsatsen over for unge ledige under 30 år at sikre at
flere unge dagpenge-, kontant- og starthjælpsmodtagere kommer i varig beskæftigelse
eller ordinær uddannelse. Indsatsen for unge under 30 år skal gøres mere forståelig for den
enkelte og nemmere for jobcentrene at administrere. Det gennemføres ved en reduktion
af antallet af målgrupper under ungeindsatsen fra nuværende 10 til 4 målgrupper, ved en
fremrykning af aktiveringsindsatsen til senest en måned efter den unges registrering som
arbejdssøgende og ved at sikre jobcentrene adgang til at vælge blandt alle former for
aktive tilbud til alle 4 målgrupper.
De foreslåede ændringer i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om reduktion af antal
målgrupper under ungeindsatsen indebærer en delvis regelharmonisering for unge dagpenge-, kontant- og starthjælpsmodtagere. Det findes hensigtsmæssigt i muligt omfang at
ensrette reglerne også for unge introduktionsydelsesmodtagere under integrationsloven.
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De foreslåede ændringer i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats tager udgangspunkt i, at
alle uddannelsesegnede unge skal have en uddannelse og i videst muligt omfang i det
ordinære system. Det indebærer en udvidelse af kommunernes pligt til at pålægge unge
under 25 år at tage en erhvervskompetencegivende uddannelse til også at omfatte ikke
arbejdsmarkedsparate unge, hvis de pågældende i øvrigt vurderes uddannelsesegnede.
Det foreslås, at der gennemføres en tilsvarende udvidelse af kommunernes pligt til at give
uddannelsespålæg til udlændinge under 25 år omfattet af integrationsloven, idet det forudsættes, at der fortsat skal foretages en konkret vurdering af den enkelte unges uddannelsesegnethed.
Specielle bemærkninger
Efter integrationslovens § 16 a skal kommunalbestyrelsen pålægge en udlænding mellem
18 og 25 år inden for en nærmere angivet frist at komme med forslag til en eller flere relevante studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelser, som udlændingen kan søge
om optagelse på. Hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at udlændingen har forudsætningerne for at gennemføre uddannelsen, skal udlændingen pålægges at søge om optagelse på en eller flere af uddannelserne. Hvis udlændingen optages på en uddannelse, har
udlændingen pligt til at påbegynde denne.
Efter de gældende regler er det en betingelse for meddelelse af et uddannelsespålæg
efter integrationslovens § 16 a, at udlændingen har ansøgt om eller modtager introduktionsydelse, ikke har problemer ud over ledighed, ikke har en kompetencegivende uddannelse, ikke har forsørgelsespligt over hjemmeboende børn og efter kommunalbestyrelsens
vurdering vil være i stand til at gennemføre en uddannelse på almindelige vilkår. Ved
gennemførsel af en uddannelse på almindelige vilkår forstås gennemførsel af en studieeller erhvervskompetencegivende uddannelse, hvor udlændingen under hele studieforløbet kan modtage SU, elevløn eller lignende, der sikrer udlændingen et forsørgelsesgrundlag.
Udlændinge, som ikke er arbejdsmarkedsparate grundet andre problemer end ledighed
kan efter de gældende regler således ikke meddeles et uddannelsespålæg.
Efter den foreslåede ophævelse af § 16 a, stk. 1, nr. 2, vil der fremover også kunne meddeles uddannelsespålæg til en ung udlænding, der har problemer ud over ledighed, hvis
den pågældende er uddannelsesegnet. Det vil således ikke fremover være en hindring
for meddelelse af et uddannelsespålæg, at udlændingen ikke umiddelbart vurderes at
være arbejdsmarkedsparat i de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen vurderer, at den pågældende vil være i stand til at gennemføre en uddannelse på almindelige vilkår.
Det bemærkes hertil, at mange nyankomne udlændinge omfattet af integrationsloven
formentlig ikke vil have de nødvendige forudsætninger, herunder navnlig dansksproglige
forudsætninger, for at blive optaget på eller gennemføre en relevant uddannelse.
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I de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen vurderer, at udlændingen har problemer af personlig karakter, der forhindrer, at udlændingen gennemfører en uddannelse på almindelige vilkår, eller ikke har de uddannelsesmæssige forudsætninger, herunder dansksproglige
forudsætninger, til at kunne gennemføre en uddannelse på almindelige vilkår, vil der fortsat ikke kunne meddeles et uddannelsespålæg.

Studie- og erhvervskompetencegivende uddannelse
Ikrafttræden: 1. august 2009
Lovtekst: § 23 a, stk. 6 ændres, så bestemmelsen fremover ser således ud:
§ 23a. Kommunalbestyrelsen kan give udlændinge tilbud om vejledning og opkvalificering, der kan bestå af
1) korte vejlednings- og afklaringsforløb,
2) særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder højskoleophold, praktik
under uddannelsesforløbet samt fagspecifik danskundervisning,
3) ordinære uddannelsesforløb eller
4) særlige opkvalificerende forløb med henblik på anvendelse af uddannelseskvalifikationer på det danske arbejdsmarked.
Stk. 2. Tilbud skal afdække og udvikle udlændingens faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet.
Stk. 3. Praktikperioder under særligt tilrettelagte uddannelsesforløb, jf. stk. 1, nr. 2, kan
sammenlagt have en varighed på højst 3 måneder, og hver enkelt praktikperiode kan
højst have en varighed på 1 måned. I praktikperioden finder § 23 b, stk. 3, tilsvarende anvendelse.
Stk. 4. Produktion og afsætning af produkter i forbindelse med særligt tilrettelagte projekter eller uddannelsesforløb, jf. stk. 1, nr. 2, må ikke være konkurrenceforvridende. De retningslinjer, som beskæftigelsesministeren fastsætter i medfør af § 33, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 5. Særlige opkvalificerende forløb, jf. stk. 1, nr. 4, kan have en varighed på op til 3 måneder. En udlænding kan som led i introduktionsprogrammet kun gennemføre et sådant
forløb én gang.
Stk. 6. Til udlændinge, der er fyldt 25 år, og udlændinge under 25 år med forsørgelsespligt
over for hjemmeboende børn kan kommunalbestyrelsen efter en konkret vurdering give
tilbud om vejledning og opkvalificering i form af studie- og erhvervskompetencegivende
uddannelse, hvis udlændingen ikke i forvejen har en sådan uddannelse. Ved afgørelsen
skal kommunalbestyrelsen med udgangspunkt i udlændingens ønsker og forudsætninger
vurdere udlændingens uddannelsesønske i forhold til arbejdsmarkedets konkrete behov
for arbejdskraft.
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Stk. 7. De regler om uddannelsesaktivitet og indberetningspligt, som beskæftigelsesministeren fastsætter i medfør af § 108 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, finder tilsvarende anvendelse.
Almindelige bemærkninger:
De foreslåede ændringer i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats indebærer endvidere en
udvidelse af adgangen til at tilbyde erhvervskompetencegivende uddannelse som et aktivt tilbud til unge mellem 25 og 30 år, som ikke er forsørgere, i det omfang det vurderes at
ville medvirke til, at den pågældende hurtigst muligt opnår ordinær beskæftigelse og hel
eller delvis selvforsørgelse. Det er dog en forudsætning for at tilbyde ordinær uddannelse
til denne gruppe, at der er tale om personer, der forudgående har været langvarigt ledige, i praksis op til 15 måneder.
Det foreslås, at adgangen til at tilbyde ordinær uddannelse til unge omfattet af integrationsloven tillige udvides. Der foreslås dog ikke indført det samme krav om forudgående
langvarig ledighed i integrationsloven, hvilket dog forventes at ville få ganske lille praktisk
betydning, eftersom nyankomne udlændinge som oftest ikke vil have de sproglige og faglige forudsætninger for at søge ind på en ordinær uddannelse.
Specielle bemærkninger:
Efter integrationslovens § 23 a, stk. 6, kan der efter en konkret vurdering gives tilbud om SUberettigende uddannelse til udlændinge over 30 år og til udlændinge under 30 år, der har
forsørgelsespligt over for hjemmeboende børn. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen tage hensyn til udlændingens forudsætninger og ønsker og behovene på arbejdsmarkedet.
Efter den foreslåede § 23 a, stk. 6, vil der efter en konkret vurdering kunne gives tilbud om
erhvervskompetencegivende uddannelse til udlændinge, der er fyldt 25 år, samt til udlændinge under 25 år, der har forsørgelsespligt over for hjemmeboende børn, hvis udlændingen ikke i forvejen har en sådan uddannelse.
Den foreslåede § 23 a, stk. 6, indebærer en udvidelse af adgangen til at give udlændinge
mellem 25 og 30 år uden forsørgerpligt tilbud om ordinær uddannelse. Forslaget skal ses i
sammenhæng med de foreslåede ændringer i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik.
Efter den foreslåede ændring i § 37 i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik udvides adgangen til efter en konkret vurdering at give tilbud om ordinær uddannelse til ydelsesmodtagere mellem 25 og 30 år, dog med den begrænsning at der skal være tale om personer,
der har været langvarigt ledige, i praksis op mod 15 måneder.
Den foreslåede ændring af integrationslovens § 23 a, stk. 6, indebærer ikke et tilsvarende
krav om forudgående langvarig ledighed. Det forudsættes dog, at bestemmelsen alene
vil være relevant at anvende på en mindre gruppe af udlændinge, idet de fleste nyan-
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komne udlændinge forudsættes i første omgang at have behov for massiv danskuddannelse.
Samtidig vil det fortsat være udgangspunktet, at integrationsindsatsen skal rettes mod, at
nyankomne udlændinge hurtigst muligt skal i ordinær beskæftigelse, hvor dette skønnes
muligt. Om kommunen som led i introduktionsprogrammet skal tilbyde et kort, mellemlangt
eller længerevarende uddannelsestilbud vil således skulle afgøres ud fra en konkret individuel vurdering af, hvad der kan bringe den konkrete person hurtigst muligt ind på arbejdsmarkedet, eventuelt kombineret med virksomhedsrettede tilbud i form af virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud mv. I vurderingen af relevante uddannelsestilbud
vil også skulle indgå, om det er muligt at formidle den pågældende til et varigt job efter et
kortere uddannelsesforløb. Det vil således være en betingelse, at kommunen vurderer, at
tilbud om et ordinært uddannelsesforløb vil medvirke til, at den ledige hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse.
Den foreslåede bestemmelse ændrer ikke i den allerede eksisterende adgang til at tilbyde
udlændinge mellem 25 og 30 år med forsørgerpligt over hjemmeboende børn tilbud om
ordinær uddannelse. Denne gruppe vil være omfattet af den foreslåede adgang for
kommunalbestyrelsen til at give uddannelsestilbud til udlændinge, der er fyldt 25 år, uanset om udlændingen har forsørgelsespligt, jf. ovenfor.
Den foreslåede § 23 a, stk. 6, indebærer endvidere, at der ikke længere kan tilbydes ordinær uddannelse til udlændinge, der allerede har en erhvervskompetencegivende uddannelse.
Ved vurderingen af om en udlænding i forvejen har en erhvervskompetencegivende uddannelse forudsættes det, at der er tale om en uddannelse, som i dansk sammenhæng
må anses for erhvervskompetencegivende. Har en udlænding for eksempel en uddannelse med fra hjemlandet, som efter et kompetenceafklaringsforløb ikke vurderes at kunne
bringe den pågældende i beskæftigelse, vil den pågældende ikke være udelukket fra
tilbud om ordinær uddannelse.
Det er endvidere en betingelse, at den erhvervskompetencegivende uddannelse skal
kvalificere til beskæftigelse inden for et område, hvor der er behov for arbejdskraft.
Den foreslåede § 23 a, stk. 6, indebærer endelig, at der ikke kan gives tilbud om en uddannelse med længere varighed end en professionsbacheloruddannelse. Det kunne for
eksempel være uddannelse til sygeplejerske eller skolelærer. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til den foreslåede ændring i § 37, i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik.

Sanktion ved manglende efterlevelse af uddannelsespålæg
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Finder anvendelse på udlændinge, der har undladt at opfylde deres forpligtelser efter
integrationslovens §§ 25 eller 25a efter den 1. oktober 2009
Lovtekst: § 30 ændres, så den fremover ser således ud:
§ 30. Kommunalbestyrelsen skal nedsætte introduktionsydelsen, hvis en udlænding
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. § 25 a,
stk. 1, nr. 4,
4) uden rimelig grund undlader efter krav fra jobcenteret at søge konkrete job, jf. § 25,
stk. 3, 3. pkt.,
5) uden rimelig grund undlader at give meddelelse om sygdom til kommunen i tilfælde,
hvor den ledige er indkaldt til en sygeopfølgningssamtale eller foranstaltninger som led i
sygeopfølgning, jf. § 20 a, eller
6) uden rimelig grund ophører med en uddannelse, der er påbegyndt på baggrund af et
uddannelsespålæg, jf. § 16 a.
Stk. 2. Integrationsydelsen nedsættes efter stk. 1 med de beløb og efter de regler, der er
fastsat i § 40 i lov om aktiv socialpolitik i forhold til personer, der modtager starthjælp.
Almindelige bemærkninger
Der er ingen almindelige bemærkninger til denne bestemmelse
Specielle bemærkninger
Som noget nyt indføres punktsanktioner i forhold til udlændinge på introduktionsydelse,
således at reglerne i denne sammenhæng svarer til de sanktionsregler, der gælder for
starthjælpsmodtagere.
Der er i den foreslåede bestemmelse i § 30, stk. 1, angivet seks tilfælde, hvor kommunen
skal nedsætte ydelsen. Disse seks tilfælde svarer til de angivne tilfælde i den foreslåede
bestemmelse i § 39 i lov om aktiv socialpolitik, dog således at der henvises til de relevante
bestemmelser i integrationsloven.
Efter den foreslåede bestemmelse i § 30, stk. 2, nedsættes integrationsydelsen efter den
foreslåede bestemmelse i § 30, stk. 1, med de beløb og efter de regler, der er fastsat i § 40
i lov om aktiv socialpolitik i forhold til personer, der modtager starthjælp.
Med den foreslåede bestemmelse i § 40 i lov om aktiv socialpolitik er de beløb, som starthjælpsmodtageres ydelse skal nedsættes med pr. sanktion, fastsat, ligesom der er fastsat
regler om beregningsgrundlaget.
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3. DEL: UNGEAFTALENS ÆNDRINGER FOR 15-17-ÅRIGE
Ændringerne fra ungeaftalen gennemgås i 2 afsnit; et lovafsnit og et administrativt afsnit.
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L 151: Aktiv beskæftigelsesindsats overfor unge, lovfæstelse af
voksenlærlingeordningen, forenkling af opgørelse af sammenlagt
ledighed m.v.
Nedenfor gennemgås de bestemmelser fra lovforslaget, der vedrører beskæftigelsesindsatsen for unge i alderen 15-17-år. Bestemmelserne gennemgås enkeltvis og der indsættes
forklaringerne fra lovforslagets almindelige og specielle bemærkninger samt kommentarer
fra høringsnotatet.
Gennemgangen af bestemmelserne inddeles efter de 2 love, der er omfattede af ændringerne omkring ungeindsatsen.
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Beskæftigelsesloven
I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1428 af 14. december
2009, foretages følgende ændringer:
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Ungemålgruppen
Ikrafttræden: 1. august 2010
Lovtekst: § 2 nr. 9 ændres, så bestemmelsen fremover ser således ud:
§ 2. Målgrupper efter afsnit III-VII i denne lov er:
1) Ledige, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,
2) personer, der modtager kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik
alene på grund af ledighed,
3) personer, der modtager kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik ikke
alene på grund af ledighed,
4) personer med begrænsninger i arbejdsevnen, som er omfattet af kapitel 6 i lov om aktiv
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 arbejdsmarkedet,
7) personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke modtager førtidspension
efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.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., der
har gennemført 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, og
10) personer, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. eller kontanthjælp eller starthjælp
efter lov om aktiv socialpolitik.
Almindelige bemærkninger
Der er ingen almindelige bemærkninger til denne bestemmelse
Specielle bemærkninger
Efter gældende regler omfatter målgruppen i lovens § 2, nr. 9, kun særligt udsatte unge
under 18 år, hvor de eksisterende tilbud efter lov om social service ikke er tilstrækkelige, og
som efter kommunens vurdering har behov for tilbud om virksomhedspraktik.
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I § 1, nr. 9, foreslås det, at loven kommer til at omfatte en ny målgruppe af unge mellem
15 og 18 år, som ikke er i uddannelse, og som efter kommunens vurdering har behov for et
en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats.
Som en konsekvens heraf foreslås det, at den eksisterende målgruppe i § 2, nr. 9, udvides,
således at den omfatter alle unge under 18 år, som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats. Herved omfatter målgruppen både den eksisterende
gruppe af særligt udsatte unge og den nye gruppe af unge mellem 15 og 18 år.
De foreslåede regler for denne nye målgruppe findes i lovforslagets § 1, nr. 9.

Tilbud
Ikrafttræden: 1. maj 2010 – Ophævelse af kapitel 11 a
Ikrafttræden: 1. august 2010 – Kapitel 13 b
Lovtekst: Kapitel 11 a ophæves
Almindelige bemærkninger
Der er ingen almindelige bemærkninger til denne bestemmelse
Specielle bemærkninger
Efter gældende regler er der i kapitel 11 a mulighed for at give særligt udsatte unge under
18 år tilbud om virksomhedspraktik med en godtgørelse.
Det foreslås at ophæve kapitel 11 a og flytte bestemmelserne heri uændret bortset fra
ændringer af redaktionel karakter til det kapitel 13 b, der foreslås i § 1, nr. 9. Herved samles
alle bestemmelser vedrørende unge under 18 år i et kapitel.

Lovtekst: Efter § 75 a indsættes i afsnit IV:
Kapitel 13 b
Tilbud til personer under 18 år
§ 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.
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§ 75 c. Kommunen kan efter en konkret vurdering give særligt udsatte unge, der er omfattet af § 2, nr. 9, tilbud efter kapitel 11 med en godtgørelse, jf. stk. 2, og tillægsydelser efter
kapitel 14 og 15 efter de regler, der gælder for personer omfattet af § 2, nr. 3, hvis tilbud
efter lov om social service ikke er tilstrækkelige. § 44 finder ikke anvendelse ved tilbud efter 1. pkt.
Stk. 2. Godtgørelsen efter stk. 1 fastsættes i samarbejde med de faglige organisationer og
med udgangspunkt i den mindste overenskomstmæssige timeløn på det aktuelle ansættelsesområde. Godtgørelsen kan dog højst udgøre det beløb, der er nævnt i § 25 f, stk. 2,
nr. 1, i lov om aktiv socialpolitik.
Stk. 3. Afgørelse om virksomhedspraktik efter stk. 1 træffes med samtykke fra den unge og
forældremyndighedens indehaver.
Almindelige bemærkninger
Efter gældende regler omfatter den aktive beskæftigelsesindsats som hovedregel personer, der er berettiget til offentlige forsørgelsesydelser i form af arbejdsløshedsdagpenge,
kontanthjælp, starthjælp eller sygedagpenge m.m. Da unge under 18 år normalt ikke kan
få disse ydelser, kan de ikke få udannelses- og beskæftigelsesrettede tilbud i jobcenteret.
I størrelsesordenen 10.000 unge mellem 15 og 17 år er hverken i uddannelse eller job. Det
er vigtigt, at denne gruppe af unge får en aktiv indsats, så de ikke ender på kontanthjælp,
når de fylder 18 år.
En del af disse unge har brug for at komme ud i det virkelige liv og lære, hvad det vil sige
at være på en rigtig arbejdsplads for derigennem at blive klar til at tage en uddannelse
og få en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.
Det foreslås, at der som noget nyt indføres en mulighed for at give uddannelses- og beskæftigelsesrettede tilbud til unge mellem 15 og 18 år, som ikke er i uddannelse, og som
efter kommunens vurdering har behov for en uddannelses- eller beskæftigelsesrettet indsats. De beskæftigelsesrettede tilbud skal gives under iagttagelse af arbejdsmiljølovens
regler om unges arbejde.
Adgangen til at kunne give denne gruppe af unge et tilbud understøtter kommunernes
mulighed for at få de unge klar til at tage en uddannelse og herved give dem en varig
tilknytning til arbejdsmarkedet.
Forslaget ændrer ikke ved Ungdommens Uddannelsesvejlednings ansvar og kompetence
i henhold til lov om vejledning om uddannelse og erhverv. Det er således fortsat Ungdommens Uddannelsesvejledning, der har hovedansvaret for unge under 18 år, og det vil
afhængigt af den enkelte kommunes organisering af indsatsen i mange tilfælde være
Ungdommens Uddannelsesvejledning, der henvender sig til jobcenteret vedrørende behov for en særlig indsats for unge under 18 år. Det er i denne sammenhæng vigtigt, at der
sker en koordinering mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning og jobcenteret og evt.
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andre dele af den kommunale forvaltning om indsatsen. For de unge, som ikke er henvist
af Ungdommens Uddannelsesvejledning, skal jobcentret ligeledes koordinere med Ungdommens Uddannelsesvejledning før igangsættelse af tilbud med henblik på at sikre
overensstemmelse med og opdatering af den uddannelsesplan, som Ungdommens Uddannelsesvejledning skal lave for de unge.
Efter forslaget får jobcenteret mulighed for efter en konkret vurdering at give personer omfattet af målgruppen tilbud i form af vejledning og opkvalificering samt virksomhedspraktik. Der er ingen tidsmæssig begrænsning for varigheden af tilbud om vejledning og opkvalificering. Tilbud om virksomhedspraktik kan gives i op til 26 uger. Virksomhedspraktikperioden kan forlænges ud over de 26 uger, hvis personen ud fra en konkret individuel vurdering har behov for en længere periode.
Det foreslås, at tilbud og tillægsydelser vil skulle gives efter de regler, som gælder for kontanthjælpsmodtagere, der har andre problemer end ledighed.
Tilbuddet giver ikke den unge en selvstændig ret til at modtage offentlig forsørgelse. Har
den unge ret til en ydelse, bevares denne ydelse under deltagelse i tilbuddet.
Efter forslaget opretholdes den eksisterende særordning om muligheden for at give særligt
udsatte unge under 18 år et specielt tilbud om virksomhedspraktik med en tilknyttet godtgørelse, hvis de eksisterende tilbud efter lov om social service ikke er tilstrækkelige. Efter
forslaget bliver disse unge også omfattet af de generelle regler om muligheden for tillægsydelser herunder mentor for unge.
Specielle bemærkninger
Efter gældende regler kan unge under 18 år som hovedregel ikke få tilbud efter loven, da
de ikke opfylder betingelserne for at kunne få forsørgelsesydelser, hvilket normalt er forudsætningen for at være omfattet af loven. Dog kan en speciel målgruppe af særligt udsatte unge under 18 år i lovens § 2, nr. 9, få tilbud om virksomhedspraktik med en tilhørende
godtgørelse.
Forslaget til § 75 b
Det foreslås som noget nyt i § 75 b at give jobcentrene mulighed for at give tilbud efter
kapitel 10 og 11 og tillægsydelser efter kapitel 14 og 15 til unge mellem 15 og 18 år, som
ikke er i uddannelse, og som efter kommunens vurdering har behov for vejledning og opkvalificering eller virksomhedspraktik. Der tænkes især på unge, der hverken er i uddannelse eller i job eller kun har et job af beskedent tidsmæssigt omfang.
I stk. 1, foreslås det, at de unge kan få tilbud om vejledning og opkvalificering og virksomhedspraktik samt tillægsydelser efter reglerne for personer, der modtager kontant- eller
starthjælp ikke alene på grund af ledighed.

103

Det betyder, at der ikke er begrænsning for varigheden af tilbud om vejledning og opkvalificering, idet lovens bestemmelser i §§ 34 og 35 om en 6 ugers begrænsning ikke er gældende. Det betyder derudover, at der efter forslaget til ændring af § 83, lovforslagets § 1,
nr. 11, kan gives en godtgørelse på op til 1.500 kr. om måneden i hel eller delvis godtgørelse til anslåede udgifter ved at deltage i tilbuddet som fx befordringsudgifter.
De eksisterende bestemmelser i lovens kapitler 10 og 11 herunder bestemmelserne om
konkurrenceforvridning og forholdet til virksomhedens ansatte ved virksomhedspraktik
gælder også ved tilbud til denne gruppe.
I stk. 2 foreslås det, at de unge skal kunne få virksomhedspraktik i op til 26 uger, og at denne periode skal kunne forlænges, hvis en konkret individuel vurdering viser, at der er behov for en længere periode. Det betyder, at de gældende regler i § 44, om at varigheden af virksomhedspraktik for personer, der modtager kontant- eller starthjælp ikke alene
på grund af ledighed, som hovedregel er 13 uger med mulighed for forlængelse, ikke
gælder for de unge mellem 15 og 18 år.
De unge får ikke en selvstændig ret til at modtage offentlig forsørgelsesydelse under deltagelse i tilbud. Har en ung ret til en ydelse, bevares denne ydelse under deltagelse i tilbuddet. Der kan eksempelvis være tale om unge, der modtager kontanthjælp, fordi de
ikke har forældre, der har pligt til at forsørge dem, eller unge der er gift eller selv har fået
børn. Denne gruppe er omfattet af de gældende regler i lovens § 2, nr. 2 eller 3, og ikke af
den foreslåede gruppe i lovens § 2, nr. 9 (lovforslagets § 1, nr. 1).
Forslaget til § 75 c
Efter forslaget til § 75 c flyttes de gældende regler om kommunens mulighed for at give
tilbud om virksomhedspraktik med en godtgørelse til særligt udsatte unge fra kapitel 11 a
til det foreslåede kapitel 13 b om tilbud til unge under 18 år. Bestemmelsen i § 75 c svarer
med redaktionelle ændringer til den gældende § 50 a. Da virksomhedspraktik til denne
gruppe unge både er en socialpolitisk og en beskæftigelsesrettet indsats, vil kommunens
sociale myndigheder normalt være inddraget i beslutningen om virksomhedspraktik til
denne gruppe unge, og bestemmelsen indeholder derfor fortsat formuleringen »kommunen« i stedet for jobcenteret.
Efter forslaget vil unge, der deltager i virksomhedspraktik efter § 75 c, kunne få tillægsydelser på samme måde som andre unge, der får tilbud efter § 75 b. Herved stilles alle unge
under 18 år, der får tilbud om virksomhedspraktik, ens.
Kommentarer fra høringsnotat
Bestemmelsen omhandler en eksisterende og hel speciel form for virksomhedspraktik til
særligt udsatte unge under 18 år, hvor der samtidig gives en godtgørelse tilden unge.
Denne form for virksomhedspraktik har aldrig været tidsbegrænset, hvilket fremgår af, at
hverken lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 50 a om denne praktikmulighed eller va-
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righedsbestemmelsen for virksomhedspraktik i lovens § 44 angiver nogen varighedsbegrænsning for ordningen. Der er således ikke tale om en ny bestemmelse.
Da bestemmelserne om tilbud til unge under 18 år nu samles, er det naturligt, at den
manglende varighedsbegrænsning også fremgår direkte af selve bestemmelsen om denne form for tilbud.
Jobcentrenes mulighed for at give tilbud til unge under 18 år, som har brug for en uddannelses- og beskæftigelsesrettet indsats, svarer til den mulighed, jobcentrene har for at give
tilbud til dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere m.fl.
Det er vigtigt, at de forskellige dele af den kommunale forvaltning har et fælles ansvar
over for de unge under 18 år. Det er af hensyn til at sikre et stærkt jobfokus i beskæftigelsesindsatsen fortsat et krav, at en særskilt del af kommunens forvaltning udfører den kommunale beskæftigelsesindsats
Særligt til § 75 b
Det fremgår direkte af forslaget i § 1, nr. 9 til § 75 b, at jobcenteret skal give tilbud til unge
efter en konkret vurdering, og at tilbuddene kan være vejledning og opkvalificering, herunder særligt tilrettelagte projekter og virksomhedspraktik.
De kommunaløkonomiske konsekvenser af lovforslaget (DUT) vil blive forhandlet med KL
Målet med den aktive indsats er, at den unge bliver klar til at tage en uddannelse og efterfølgende få varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Den aktive indsats kunne fx være et
job med uddannelses-rettet perspektiv. Indsatsen skal selvfølgelig koordineres med andre
dele af kommunen. Indsatsen skal ligeledes koordineres med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), som har hovedansvaret for de unge under 18 år.
Særligt til § 75 c
Forskellen i ydelser for de to grupper unge er, at kommunen kan give en særligt udsat
gruppe unge under 18 år tilbud om virksomhedspraktik med en godtgørelse. Det er en
videreførelse af gældende regler, og det indgår i ungeaftalen, at de ”nye” unge under 18
år, som bliver omfattet af muligheden for at få tilbud omvirksomhedspraktik, ikke modtager offentlig forsørgelse, mens de er i virksomhedspraktik.
Formuleringen om muligheden for forlængelse af varigheden af virksomhedspraktik svarer
til den eksisterende formulering i den generelle bestemmelse om varighed af virksomhedspraktik i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 44. Der er ikke i lovbemærkningerne
til denne bestemmelse angivet nærmere eksempler på, hvad der skal lægges vægt på
ved en sådan vurdering. Det beror således på en konkretfaglig vurdering, om der er
grundlag for at forlænge varigheden af praktikperio-den.
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Mentorordning
Ikrafttræden: 1. maj 2010
Lovtekst: I § 78 indsættes et nyt stk. 2, så bestemmelsen fremover ser således ud:
§ 78. Med henblik på at fremme, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud,
ansættelse i fleksjob eller i ordinær ansættelse, kan der ydes støtte til en mentorfunktion.
Stk. 2. Personer under 30 år, der er omfattet af en indsats efter loven, kan få støtte til en
mentorfunktion, hvis de begynder et ordinært uddannelsesforløb på almindelige vilkår.
Almindelige bemærkninger
Der er ingen almindelige bemærkninger til denne bestemmelse
Specielle bemærkninger
Det foreslås, at jobcenteret får mulighed for at give mentorstøtte til unge under 30 år, der
er eller har været omfattet af en indsats i jobcenteret, og som overgår til ordinær uddannelse på ordinære vilkår som fx SU eller elevløn. Mentorstøtten kan gives til de unge, når
jobcenteret vurderer, at de har brug for støtte til at få en god start på uddannelsen.
Støtte til en mentor vil også kunne gives, mens de unge deltager i praktikperioder, der er
en sædvanlig del af uddannelsesforløbet.
Støtte til mentorfunktionen vil kunne gives så længe, der er behov for det. Det er dog en
betingelse, at mentorstøtten gives i forbindelse med, at den unge begynder på uddannelsen. Ordningen er alene tiltænkt unge, der på grund af særlige behov har brug for mentorstøtte. Forslaget giver derfor ikke adgang til at give mentorstøtte til de mange unge, der
ved egen hjælp kan gennemføre ordinær uddannelse på ordinære vilkår.
Kommentarer fra høringsnotat
Udvidelsen af mentorreglerne i beskæftigelsesindsatsen er et supplement til de eksisterende mentorordninger, som findes på Undervisningsministeriets område. Når en ung, som har
haft kontakt med jobcenteret, påbegynder ordinær uddannelse, har jobcenteret mulighed for at følge indsatsen helt ”til dørs” ved at yde mentorstøtte, der skal sikre, at den unge får en god start på uddannelsen.
Den politiske aftale om ungepakken omfatter alene unge under 30 år.

Beskæftigelsesgodtgørelse
Ikrafttræden: 1. maj 2010
Lovtekst: I § 83 indsættes et nyt stk. 3, så bestemmelsen fremover ser således ud:
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§ 83. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, 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. Under deltagelse i tilbud
om virksomhedspraktik kan godtgørelsen til personen alene udbetales, når udgifterne ved
at deltage kun i meget begrænset omfang er dækket af beskæftigelsestillægget efter
§ 45, stk. 3.
Stk. 2. Kommunen fastsætter nærmere retningslinjer for udbetaling af godtgørelsen. Kommunen giver information til kommunens borgere om indholdet af retningslinjerne.
Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at beløbet på 1000kr. i stk. 1 kan
hæves til 1500kr.
Almindelige bemærkninger
For at understøtte indsatsen over for de unge foreslås det, at jobcenteret kan bevilge tillægsydelser, herunder mentor, hjælpemidler og en godtgørelse på 1500 kr. til anslåede
udgifter, fx befordringsudgifter, ved deltagelse i tilbuddet.
Specielle bemærkninger
Efter gældende regler kan kontant- og starthjælpsmodtagere, der deltager i tilbud om
vejledning og opkvalificering eller virksomhedspraktik efter kommunens vurdering, få udbetalt op til 1000 kr. om måneden til hel eller delvis godtgørelse til anslåede udgifter ved
deltagelse i tilbuddet.
Godtgørelsen ydes typisk til dækning af transportudgifter og arbejdsbeklædning. I en
række tilfælde overstiger de faktiske udgifter til transport beløbsgrænsen på 1000 kr. Siden
2003, hvor beløbet senest blev fastsat, er taksterne ved den offentlige transport generelt
steget med 39 pct.
Det foreslås, at beskæftigelsesministeren får bemyndigelse til at hæve beløbsgrænsen til
1500 kr. Dermed muliggøres en øget mobilitet og en udvidelse af aktiveringssteder, når
jobcentrene skal finde aktiveringstilbud. Det vil gælde ikke mindst i udkantsområder, hvor
der er langt mellem udbydere af aktivering.
Bemyndigelsen vil i første omgang blive anvendt til at hæve beløbsgrænsen i perioden 1.
maj til 31. december 2010.
Udmøntning af bestemmelsen
Nærmere regler om at beløbsgrænsen kan hæves til 1500kr. er fastsat i bekendtgørelse
om en aktiv beskæftigelsesindsats. Bekendtgørelse nr. 865 af 1. juli 2010, § 88.
§ 88. Godtgørelsen til anslåede udgifter ved at deltage i tilbud om vejledning og opkvalificering eller virksomhedspraktik til personer, der er omfattet af § 1, nr. 2 og 3, jf. § 83, stk. 1 i
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lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan i perioden 1. maj 2010 til 1. januar 2011 udbetales med op til 1.500 kr. om måneden.
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Beskæftigelsesansvarsloven
I lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, jf. lov nr. 522 af 24.
juni 2005, som ændret ved bl.a. § 1 i lov nr. 404 af 8. maj 2006 og senest ved § 1 i lov nr.
483 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer:
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Fælles registreringsgrundlag vedrørende uddannelse og beskæftigelse
Ikrafttræden: 1. august 2010
Lovtekst: Overskriften før § 68 a ændres, så den fremover ser således ud:
Brug af oplysninger fra indkomstregisteret og data om uddannelse m.v.
Almindelige bemærkninger
Som et element i den politiske aftale om »Flere unge i uddannelse og job« er det på Undervisningsministeriets område aftalt, at Undervisningsministeriet i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet etablerer et fælles datagrundlag i Undervisningsministeriet, hvor
oplysninger fra forskellige offentlige registre om uddannelses- og beskæftigelsesstatus
samt deltagelse i aktive tilbud sammenstilles. Det fælles datagrundlag skal anvendes i forvaltningen af den uddannelses- og beskæftigelsesrettede lovgivning. Data skal kunne benyttes af kommunerne i indsatsen over for de unge samt til statslig understøttelse af og
opfølgning på den kommunale indsats.
Baggrunden herfor er, at unge under 30 år har kontakt til mange institutioner og myndigheder, bl.a. Ungdommens Uddannelsesvejledning, uddannelsessteder og forskellige
kommunale forvaltninger. Imidlertid har de enkelte myndigheder og institutioner ikke et
samlet overblik over den unges situation, hvilket gør det vanskeligt at tilbyde en målrettet
indsats.
Det nævnte fælles datagrundlag i Undervisningsministeriet etableres i henhold til lovforslag om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv.
Hjemmel, til at Beskæftigelsesministeriet videregiver data til Undervisningsministeriets fælles
datagrundlag samt anvender relevante data, foreslås etableret ved bestemmelser i lov
om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, som regulerer det fælles
it-baserede datagrundlag til understøttelse af den aktive beskæftigelsesindsats.
For at muliggøre opfølgning på den kommunale indsats og til brug for statistiske analyser
af beskæftigelsesindsatsen og ledighedsudviklingen foreslås det samtidig, at der bliver
selvstændig hjemmel til, at Danmarks Statistik videregiver eksisterende uddannelsesdata
på individniveau til Beskæftigelsesministeriet. På tilsvarende vis foreslås det, at der bliver
selvstændig hjemmel til at Beskæftigelsesministeriet modtager de omtalte data.
Specielle bemærkninger
Undervisningsministeren fremsætter som konsekvens af den politiske aftale om »Flere unge
i uddannelse og job« lovforslag om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv. Efter forslaget etableres der et datagrundlag for ungeindsatsen i form af et fælles
datagrundlag i Undervisningsministeriet, som sammenstiller oplysninger fra forskellige of-
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fentlige registre om uddannelses- og beskæftigelsesstatus samt beskæftigelsesforanstaltninger.
Ved forslag til ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i lovforslagets § 1, nr. 1
udvides målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen med personer under 18 år, som har
behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats. Efter forslaget i § 1, nr. 9
får jobcenteret fra den 1. august 2010 mulighed for efter en konkret vurdering at give personer omfattet af målgruppen under 18 år tilbud i form af vejledning og opkvalificering
samt virksomhedspraktik og tillægsydelser, herunder mentor og hjælpemidler.
Til brug for forvaltning af lov om vejledning om uddannelse og erhverv foreslås det i § 2, nr.
2, at der i § 68 a, indsættes et nyt stk. 8, der giver hjemmel til, at data på individniveau fra
det fælles it-baserede datagrundlag i Arbejdsmarkedsstyrelsen, jf. den gældende § 58,
om beskæftigelsesforanstaltninger over for de 15-17 årige videregives til Undervisningsministeriets fælles datagrundlag til brug for kommunens forvaltning af lov om vejledning om
uddannelse og erhverv. Det drejer sig om data på individniveau om start- og sluttidspunkt
for samt typen af beskæftigelsesforanstaltninger i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Kommunerne skal bruge oplysninger i det fælles datagrundlag om de 15-17 åriges deltagelse i beskæftigelsesforanstaltninger med henblik på forvaltning af lov om vejledning om
uddannelse og erhverv. Loven foreslås ændret med forventet fremsættelsestidspunkt i
marts 2010. Herved forbedres kommunernes datagrundlag for ungeindsatsen, idet
 kommunen kan sikre, at unge under 18 år er i uddannelse, beskæftigelse, beskæftigelsesforanstaltning eller anden aktivitet, der sigter mod, at de unge gennemfører en
uddannelse i overensstemmelse med deres uddannelsesplan,
 kommunen kan identificere unge under 18 år, som ikke er i uddannelse, beskæftigelse, beskæftigelsesforanstaltning eller anden aktivitet, og hvor kommunen er forpligtet
til at give nødvendige tilbud om særlige forløb, herunder i form af beskæftigelsesforanstaltninger, og
 kommunen kan effektivisere arbejdet med at opstille en uddannelsesplan for den unge herunder ikke mindst en koordinering af indsatsen mellem kommunens jobcenter
og Ungdommens Uddannelsesvejledning i kommunen.
Jobcentrene i de enkelte kommuner indberetter i dag beskæftigelsesforanstaltninger over
for de nuværende målgrupper i beskæftigelsesindsatsen til det fælles datagrundlag i Arbejdsmarkedsstyrelsen i henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats som udmøntet ved Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1406 af 16.
december 2009 om indberetning af data på beskæftigelsesområdet. Bekendtgørelsen vil
blive ændrer, således at jobcenterets indberetning også kommer til at omfatte beskæftigelsesforanstaltninger over for den nye målgruppe 15-17-årige.
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I forslaget til § 68 a, stk. 9, indsættes hjemmel til, at data på individniveau om uddannelse
fra Undervisningsministeriets fælles datagrundlag anvendes i det fælles it-baserede datagrundlag i Arbejdsmarkedsstyrelsen, jf. den gældende § 58. Det drejer sig om oplysninger
om de unges uddannelsesforløb (start-, sluttidspunkt og uddannelsestype) og højeste fuldførte uddannelse. De pågældende data anvendes af jobcentrene blandt andet ved udarbejdelse af jobplaner, idet lovgivningens krav til aktivering af unge er forskellige afhængig af de unges uddannelsesstatus. Ved udarbejdelse af jobplan for ledige er det nødvendigt, at jobcentrene har et samlet overblik over de lediges uddannelsesforløb, bl.a.
fordi jobcentrene kan pålægge unge under 25 år at deltage i ordinær uddannelse.
Tilsvarende forslås i § 68 a, stk. 10, at der indsættes hjemmel til, at data på individniveau
om uddannelse fra Undervisningsministeriets fælles datagrundlag anvendes i Arbejdsmarkedsstyrelsens statistiske datavarehus, jf. den gældende § 59, stk. 2. De pågældende data
vil udelukkende skulle anvendes til statistisk brug, herunder til udarbejdelse af prognoser
over udbud af arbejdskraft, til analyser af effekten af beskæftigelsespolitikken samt kvalificering af beskæftigelsespolitikken.
For at muliggøre opfølgning på den kommunale indsats og til brug for statistiske analyser
af beskæftigelsesindsatsen og ledighedsudviklingen, foreslås det endeligt i § 68 a, stk. 11,
at der bliver selvstændig hjemmel til, at Danmarks Statistik videregiver eksisterende uddannelsesdata på individniveau til Beskæftigelsesministeriet for personer fra grundskolen
og opefter i en form, så uddannelsesdata kan samkøres med oplysninger i Beskæftigelsesministeriets statistikregistre. Det drejer sig blandt andet om oplysninger om højeste fuldførte almene uddannelse, højeste fuldførte erhvervskompetencegivende uddannelse og
højeste fuldførte videregående uddannelse inklusive oplysninger om igangværende uddannelse samt start- og sluttidspunkter for såvel igangværende som højeste fuldførte uddannelse. Data fra Danmarks Statistik vil udelukkende blive anvendt til statistiske formål.
Den foreslåede udbygning i stk. 8-11 af bestemmelserne om det it-baserede fælles datagrundlag til understøttelse af beskæftigelsesindsatsen og gennemførelsen af de foreslåede bestemmelser sker inden for rammerne af persondatalovgivningen. For de sociale
myndigheders indberetninger af data til det fælles it-baserede datagrundlag i Arbejdsmarkedsstyrelsen er der i den gældende lovgivning om ansvaret for og styringen af den
aktive beskæftigelsesindsats etableret en fravigelse fra persondatalovens § 8, stk. 3. Denne fravigelse opretholdes.
Det bemærkes, at data på individniveau fra det fælles it-baserede datagrundlag i Arbejdsmarkedsstyrelsen kan anvendes til kontrolformål, jf. § 58, stk. 2. Hjemlen til samkøring
af data til kontrolformål er nærmere fastlagt i § 68.
Undervisningsministeriet er dataansvarlig for etablering og drift af Undervisningsministeriets
centrale fælles datagrundlag. Det er således Undervisningsministeriet, som vil stille de
nævnte data til rådighed for kommunerne med hjemmel i lov om vejledning om uddan-

112

nelse og erhverv. Beskæftigelsesministeriet er dataansvarlig for databehandling i forbindelse med videregivelse af uddannelsesdata til Undervisningsministeriets fælles datagrundlag, modtagelse af data fra Undervisningsministeriets fælles datagrundlag og den
videre centrale behandling af de modtagne data.
Kommentarer fra høringsnotat
Det er tanken at udbygge de nuværende statistikker i Beskæftigelsesministeriet og Undervisnings-ministeriet med statistik for ungeindsatsen. I forbindelse hermed overvejes det at
udbygge Jobindsats.dk med data til sammenligning af indsatsen på tværs af kommuner.
For så vidt angår beskæftigelsesindsatsen skal jobcentrene indberette aktiviteter for de 1517-årige til det fælles datagrundlag i Arbejdsmarkedsstyrelsen ved brug af de systemer,
som i dag anvendes ved indberetning af aktiviteter for personer over 18 år. Herudover
stilles ikke krav om yderligere indberetninger af data.
Lovforslagets bestemmelser om it-understøtning pålægger ikke kommunerne at registrere
mere end i dag.

Lovtekst: I § 68 a indsættes nye stk. 8-11
§ 68 a. Oplysninger om indkomst- og beskæftigelsesforhold til brug for varetagelsen af beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang indhentes fra indkomstregisteret.
Stk. 2. Statslige og kommunale myndigheder med ansvar for beskæftigelsesindsatsen kan
få terminaladgang til de nødvendige oplysninger i indkomstregisteret til brug for varetagelsen af beskæftigelsesindsatsen, jf. lov om et indkomstregister § 7, herunder oplysninger
om, hvem der har foretaget indberetningen, og identiteten af den, oplysningerne vedrører. Tilsvarende gælder for arbejdsløshedskasserne, men kun for så vidt angår oplysninger
om arbejdsløshedskassernes egne medlemmer. Oplysningerne er undergivet tavshedspligt
i arbejdsløshedskasserne.
Stk. 3. Reglerne i §§ 62-68 finder anvendelse, i det omfang oplysningerne ikke kan indhentes fra indkomstregisteret.
Stk. 4. Data på individ- og virksomhedsniveau fra indkomstregisteret anvendes i Arbejdsmarkedsstyrelsens statistiske datavarehus til løsning af de statistiske opgaver på beskæftigelsesområdet.
Stk. 5. Data på individ- og virksomhedsniveau fra indkomstregisteret anvendes i det fælles
datagrundlag til opgørelse af beskæftigelseskravet, indplacering i og forbrug af dagpengeperiode m.v., opgørelse af beskæftigelseseffekten af indsatsen m.v.
Stk. 6. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler for brug af indkomstregisteret i det datagrundlag, som skal anvendes i varetagelsen af beskæftigelsesindsatsen, herunder datagrundlaget for opgørelse af ledighedsperioder, offentlig forsørgelse, beskæftigelse m.v. i varetagelsen af kontaktforløb og beskæftigelsesrettede tilbud, overvågning af
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udviklingen på arbejdsmarkedet samt statistik og analyser i forbindelse med tilrettelæggelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.
Stk. 7. Data i Beskæftigelsesministeriets it-systemer kan i kontroløjemed samkøres med data
i indkomstregisteret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister, hvor dette er nødvendigt for at kontrollere, om der sker fejl eller misbrug i forbindelse med udbetaling af ydelser.
Stk. 8. Data på individniveau fra det fælles it-baserede datagrundlag, jf. § 58, om beskæftigelsesforanstaltninger over for personer under 18 år videregives til Undervisningsministeriets fælles datagrundlag med henblik på forvaltning af lov om vejledning om uddannelse
og erhverv.
Stk. 9. Data på individniveau om højeste fuldførte uddannelse og uddannelsesforløb for
personer under 30 år fra Undervisningsministeriets fælles datagrundlag, jf. lov om vejledning om uddannelse og erhverv, anvendes i det fælles it-baserede datagrundlag, jf. § 58.
Stk. 10. Data på individniveau om uddannelse fra Undervisningsministeriets fælles datagrundlag, jf. lov om vejledning om uddannelse og erhverv, anvendes i Arbejdsmarkedsstyrelsens statistiske datavarehus, jf. § 59, stk. 2.
Stk. 11. Beskæftigelsesministeriet modtager data på individniveau om uddannelse fra
Danmarks Statistik til løsning af statistiske opgaver på beskæftigelsesområdet, herunder
opfølgning på kommunernes beskæftigelsesindsats.
Almindelige bemærkninger
Se de almindelige bemærkninger til ændringen af overskriften ovenfor.
Specielle bemærkninger
Se de specielle bemærkninger til ændringen af overskriften ovenfor.
Kommentarer fra høringsnotat
Se kommentarerne til ændringen i overskriften ovenfor.
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ADMINISTRATIVE ÆNDRINGER
Nedenfor gengives de initiativer i ungeaftalen, der gennemføres administrativt og som får
betydning for unge mellem 15 og 17 år. Initiativerne er en del af ungeaftalen og er kort
beskrevet i aftalens bilag 2, der er gengivet i indledningen ovenfor, se side 22.
Beskæftigelsesministeriet har lavet et appendiks med uddybende beskrivelser af de enkelte initiativer samt faktaark til udvalgte initiativer. Disse gengives nedenfor under de enkelte
initiativer.
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Styrket samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), uddannelsesinstitutioner og jobcentre
Appendiks:
UU har hovedansvaret for indsatsen for unge under 18 år. Samtidig er der behov for et effektivt samspil mellem UU, udannelsesinstitutioner og jobcentre. Der oprettes derfor en pulje, som støtter/finansierer forsøg, der fremmer forskellige modeller for styrket samarbejde
mellem UU, uddannelsesinstitutioner og jobcentre for, at de unge mellem 15 og 17 år kan
få en aktiv, tidlig og koordineret indsats, der så vidt muligt fører til uddannelse.
• Puljen etableres i beskæftigelsessystemet.
• Rammerne for udmøntningen af puljen sker efter nærmere aftale med Undervisningsministeriet og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.
• Der afsættes i alt 10 mio. kr. fra 2010 – 2012 til puljen.
Faktaark
Hvad gør regeringen?
Regeringen afsætter midler til at støtte forsøg, der fremmer sammenspillet mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning, jobcentrene og andre myndigheder, som er involveret i
indsatsen for 15-17-årige.
Hvorfor gør regeringen det?
Der er behov for en tidlig aktiv uddannelses- og beskæftigelsesindsats allerede fra afslutningen af folkeskolen. Hvis flere 15-17-årige unge skal påbegynde en kompetencegivende uddannelse, er det vigtigt, at samspillet mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning,
jobcentrene og øvrige dele af den kommunale forvaltning fungerer optimalt.
Uddybning af forslaget
Regeringen vil oprette en pulje, som støtter/finansierer forsøg, der fremmer samspillet mellem UU, jobcentrene og øvrige dele af den kommunale forvaltning i indsatsen over for unge mellem 15-17 år.
Formålet med puljen er, at de unge får en aktiv, tidlig og koordineret indsats.
Puljen administreres af den kommende unge task force, der etableres i beskæftigelsessystemet som led i ungepakke 1. Task forcen rådgiver jobcentrene omkring indsatsen for
ledige unge under 30 år i jobcentrene. Udmøntningen af puljen sker efter nærmere aftale
med Undervisningsministeriet og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.
Økonomi
Regeringen foreslår, at der afsættes en pulje på i alt 10 mio. kr. fra 2010 – 2012 til
forsøg med bedre organisering af indsatsen for de 15-17-årige.

Bedre overblik over praktikpladser
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Appendiks:
Der afsættes 2 mio. kr. i 2010 til en optimeret digital understøttelse af elev- og praktikpladser på jobnet.dk. Dette betyder:
• At data i forhold til elev- og praktikpladser forbedres på jobnet.dk.
• At der videreudvikles en funktionalitet, så praktikpladssøgning og information om praktikpladser lettes for såvel unge, virksomheder som sagsbehandlere. Dette sker efter en
analyse af den nuværende situation. Analysen afdækker, hvor elev- og praktikpladser
opslås, og hvor de unge leder efter dem.
• At der laves systematisk udveksling mellem jobnet.dk og praktikpladsen.dk.
Faktaark:
Der er ikke noget faktaark til dette initiativ.
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4. DEL: UNGEAFTALENS ÆNDRINGER FOR 18-30-ÅRIGE
Ændringerne fra ungeaftalen gennemgås i 2 afsnit; et lovafsnit og et administrativt afsnit.
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L 151: Aktiv beskæftigelsesindsats overfor unge, lovfæstelse af
voksenlærlingeordningen, forenkling af opgørelse af sammenlagt
ledighed m.v.
Nedenfor gennemgås de bestemmelser fra lovforslaget, der vedrører beskæftigelsesindsatsen for unge i alderen 18-30 år. Bestemmelserne gennemgås enkeltvis og der indsættes
forklaringerne fra lovforslagets almindelige og specielle bemærkninger samt kommentarer
fra høringsnotatet.
Gennemgangen af bestemmelserne inddeles efter de 3 love, der er omfattede af ændringerne omkring ungeindsatsen.
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Beskæftigelsesloven
I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1428 af 14. december
2009, foretages følgende ændringer:
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Læse- og skrivetest
Ikrafttræden: 1. maj 2010
Lovtekst: I § 21, stk. 2, indsættes efter 1. pkt. et nyt pkt. 2, så bestemmelsen fremover ser
således ud:
§ 21. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om opgørelse af perioderne på 1 og 3
måneder med offentlige forsørgelsesydelser og deltagelse i tilbud for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, henholdsvis § 2, nr. 2-4, herunder om, hvilke ydelser der medregnes i
opgørelsen af perioder med offentlige forsørgelsesydelser.
Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om det individuelle kontaktforløb, herunder at persongrupper kan undtages fra det individuelle kontaktforløb, fordi de
på grund af alder, helbredsforhold eller andre særlige forhold i almindelighed ikke har
brug for en beskæftigelsesrettet indsats. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om,
at personer i forbindelse med det individuelle kontaktforløb skal deltage i bestemte beskæftigelses- og uddannelsesfremmende aktiviteter. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, at personer, der deltager i selvvalgt uddannelse efter kapitel 8
a, ikke er omfattet af det individuelle kontaktforløb.
Almindelige bestemmelser
Efter gældende regler har beskæftigelsesministeren hjemmel til at fastsætte nærmere regler om det individuelle kontaktforløb. Det foreslås, at det i hjemmelsbestemmelsen præciseres, at ministeren kan fastsætte regler om, at personer i forbindelse med det individuelle
kontaktforløb skal deltage i bestemte beskæftigelses- og/eller uddannelsesfremmende
aktiviteter.
Den foreslåede hjemmel vil blive anvendt til at fastsætte regler om, at dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere under 30 år, som ikke har en ungdomsuddannelse, skal læse- og skrivetestes, hvis jobcenteret vurderer, at de har behov for det. Reglerne vil gælde for unge under 30 år, som bliver ledige efter den 1. maj 2010.
Læse- og skriveproblemer må ikke være en barriere for job og uddannelse. Jobcentret
kan i dag give læse-, skrive- og regnekurser, men gør det kun i begrænset omfang. Derfor
er aftaleparterne enige om, at alle unge dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere under 30 år, der henvender sig i jobcenteret, og som ikke har en ungdomsuddannelse, skal læse- og skrivetestes, hvis de har behov for det. Læse- og skrivetesten skal afklare, om den unge har behov for læse- og skrivekurser for at forbedre sine muligheder for at tage en ordinær uddannelse eller arbejde.
Læse- og skrivetesten vil blive tilrettelagt således, at den kan gennemføres af personer
med handicap, der kan have særlige behov. Det kan eksempelvis dreje sig om fysiske
adgangsforhold, anvendeligt it-udstyr for f.eks. blinde og svagtsynede eller tegnsprogstolkning.
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Hvis læse- og skrivetesten viser, at den unge har behov for at forbedre sine læse- og skrivekundskaber, vil jobcentrene blive sikret gode rammer for at tilbyde den unge et læseog skrivekursus, der kan opkvalificere den unge til at starte på en ordinær uddannelse.
Jobcentrene vil ligeledes blive sikret gode rammer for at tilbyde unge et opkvalificerende
regnekursus. Der vil således blive afsat ekstra 25 mio. kr. årligt i en pulje i perioden 2010 –
2013 til finansiering af læse-, skrive- og regnekurser.
Specielle bestemmelser
Efter gældende regler har beskæftigelsesministeren hjemmel til at fastsætte nærmere regler om det individuelle kontaktforløb. Det foreslås, at denne hjemmel præciseres, således
at ministeren kan fastsætte regler om, at personer i forbindelse med det individuelle kontaktforløb skal deltage i bestemte beskæftigelses- og uddannelsesfremmende aktiviteter.
Hjemlen vil blive anvendt til at fastsætte nærmere regler om, at dagpengemodtagere og
kontant- og starthjælpsmodtagere under 30 år, som ikke har en ungdomsuddannelse, skal
læse- og skrivetestes, hvis jobcentret vurderer, at de har behov for det.
Ved den første jobsamtale i jobcentret skal det aftales, hvornår og hvor testen skal foretages.
Sigtet er, at de unge skal gennemføre »Den vejledende læsetest for Voksne«, VLV-testen,
som er en elektronisk test, der kan gennemføres på nettet. Testen er udviklet af Undervisningsministeriet. VLV-testen viser, om den pågældende har behov for at opkvalificere sine
læse- og skrivekundskaber.
I de tilfælde, hvor det på baggrund af den unges hidtidige skoleforløb eller erhvervserfaring vurderes, at den pågældende ikke har problemer med at læse og skrive, kan jobcentret beslutte, at den unge ikke skal gennemføre testen.
Kommentarer fra høringsnotat
De afsatte midler i puljen til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser er afsat til FVUlæsning og FVU-matematikkurser. Jobcentrene har naturligvis også mulighed for, efter de
almindelige regler, at visitere de unge til andre kurser mod delvis finansiering af det statslige refusionssystem.
Bemærkninger til lovforslaget vil blive suppleret med, at læse-/stavetesten skal tilrettelægges således, at den kan gennemføres af personer med handicap, der kan have særlige behov. Det kan eksempelvis dreje sig om fysiske adgangsforhold, anvendeligt it-udstyr
for f.eks. blinde og svagsynede eller tegnsprogstolkning.
Udmøntning af bestemmelsen
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Nærmere regler om læse- og skrivetest til unge under 30 år er fastsat i bekendtgørelse om
en aktiv beskæftigelsesindsats. Bekendtgørelse nr. 865 af 1. juli 2010, § 30.
§ 30. For personer under 30 år, der er omfattet af § 1, nr. 1-3, og som ikke har en ungdomsuddannelse, skal jobcenteret ved den første jobsamtale vurdere, om personen skal læseog skrivetestes. Læse- og skrivetesten skal afklare, om den unge har behov for læse- og
skrivekursus for at forbedre sine muligheder for at tage en ordinær uddannelse eller arbejde. Ved jobcenterets vurdering indgår personens forudsætninger, herunder personens
hidtidige skoleforløb eller erhvervserfaring.
Stk. 2. Vurderer jobcenteret, at en person, der er omfattet af stk. 1, skal gennemføre en
læse- og skrivetest, skal jobcenteret aftale, hvornår og hvor testen skal foretages.
Stk. 3. Jobcenteret kan senere ændre vurderingen efter stk. 1, hvis der er behov herfor.

Mentorordning
Ikrafttræden: 1. august 2010
Lovtekst: I § 78 indsættes et nyt stk. 2, så bestemmelsen fremover ser således ud:
§ 78. Med henblik på at fremme, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud,
ansættelse i fleksjob eller i ordinær ansættelse, kan der ydes støtte til en mentorfunktion.
Stk. 2. Personer under 30 år, der er omfattet af en indsats efter loven, kan få støtte til en
mentorfunktion, hvis de begynder et ordinært uddannelsesforløb på almindelige vilkår.
Almindelige bemærkninger
Der er ingen almindelige bemærkninger til denne bestemmelse
Specielle bemærkninger
Det foreslås, at jobcenteret får mulighed for at give mentorstøtte til unge under 30 år, der
er eller har været omfattet af en indsats i jobcenteret, og som overgår til ordinær uddannelse på ordinære vilkår som fx SU eller elevløn. Mentorstøtten kan gives til de unge, når
jobcenteret vurderer, at de har brug for støtte til at få en god start på uddannelsen.
Støtte til en mentor vil også kunne gives, mens de unge deltager i praktikperioder, der er
en sædvanlig del af uddannelsesforløbet.
Støtte til mentorfunktionen vil kunne gives så længe, der er behov for det. Det er dog en
betingelse, at mentorstøtten gives i forbindelse med, at den unge begynder på uddannelsen. Ordningen er alene tiltænkt unge, der på grund af særlige behov har brug for mentorstøtte. Forslaget giver derfor ikke adgang til at give mentorstøtte til de mange unge, der
ved egen hjælp kan gennemføre ordinær uddannelse på ordinære vilkår.
Kommentarer fra høringsnotat
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Udvidelsen af mentorreglerne i beskæftigelsesindsatsen er et supplement til de eksisterende mentorordninger, som findes på Undervisningsministeriets område. Når en ung, som har
haft kontakt med jobcenteret, påbegynder ordinær uddannelse, har jobcenteret mulighed for at følge indsatsen helt ”til dørs” ved at yde mentorstøtte, der skal sikre, at den unge får en god start på uddannelsen.
Den politiske aftale om ungepakken omfatter alene unge under 30 år.

Beskæftigelsesgodtgørelse
Ikrafttræden: 1. maj 2010
Lovtekst: I § 83 indsættes et nyt stk. 3, så bestemmelsen fremover ser således ud:
§ 83. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, 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. Under deltagelse i tilbud
om virksomhedspraktik kan godtgørelsen til personen alene udbetales, når udgifterne ved
at deltage kun i meget begrænset omfang er dækket af beskæftigelsestillægget efter
§ 45, stk. 3.
Stk. 2. Kommunen fastsætter nærmere retningslinjer for udbetaling af godtgørelsen. Kommunen giver information til kommunens borgere om indholdet af retningslinjerne.
Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at beløbet på 1000kr. i stk. 1 kan
hæves til 1500kr.
Almindelige bemærkninger
For at understøtte indsatsen over for de unge foreslås det, at jobcenteret kan bevilge tillægsydelser, herunder mentor, hjælpemidler og en godtgørelse på 1500 kr. til anslåede
udgifter, fx befordringsudgifter, ved deltagelse i tilbuddet.
Specielle bemærkninger
Efter gældende regler kan kontant- og starthjælpsmodtagere, der deltager i tilbud om
vejledning og opkvalificering eller virksomhedspraktik efter kommunens vurdering, få udbetalt op til 1000 kr. om måneden til hel eller delvis godtgørelse til anslåede udgifter ved
deltagelse i tilbuddet.
Godtgørelsen ydes typisk til dækning af transportudgifter og arbejdsbeklædning. I en
række tilfælde overstiger de faktiske udgifter til transport beløbsgrænsen på 1000 kr. Siden
2003, hvor beløbet senest blev fastsat, er taksterne ved den offentlige transport generelt
steget med 39 pct.
Det foreslås, at beskæftigelsesministeren får bemyndigelse til at hæve beløbsgrænsen til
1500 kr. Dermed muliggøres en øget mobilitet og en udvidelse af aktiveringssteder, når
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jobcentrene skal finde aktiveringstilbud. Det vil gælde ikke mindst i udkantsområder, hvor
der er langt mellem udbydere af aktivering.
Bemyndigelsen vil i første omgang blive anvendt til at hæve beløbsgrænsen i perioden 1.
maj til 31. december 2010.
Udmøntning af bestemmelsen
Nærmere regler om at beløbsgrænsen kan hæves til 1500kr. er fastsat i bekendtgørelse
om en aktiv beskæftigelsesindsats. Bekendtgørelse nr. 865 af 1. juli 2010, § 88.
§ 88. Godtgørelsen til anslåede udgifter ved at deltage i tilbud om vejledning og opkvalificering eller virksomhedspraktik til personer, der er omfattet af § 1, nr. 2 og 3, jf. § 83, stk. 1 i
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan i perioden 1. maj 2010 til 1. januar 2011 udbetales med op til 1.500 kr. om måneden.

Ret og pligt til første tilbud for forsikrede ledige
Ikrafttræden: 1. maj 2010
Lovtekst: § 85 stk. 1, 2. pkt. ophæves og der indsættes nyt stk. 2 og stk. 4, så bestemmelsen
fremover ser således ud:
§ 85. Personer under 30 år, der er omfattet af § 2, nr. 1, har senest efter sammenlagt 13
ugers ledighed ret og pligt til at påbegynde tilbud efter kapitel 10-12.
Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal have en sammenhængende varighed på mindst 6 måneder.
Når perioden med tilbud er påbegyndt, kan der uanset 1. pkt. være en eller flere perioder
uden tilbud. I alt må perioder uden tilbud dog højst udgøre 4 uger. Mindstekravet på 6
måneder forlænges med de perioder, der er uden tilbud.
Stk. 3. Unge under 25 år, som påbegynder en ordinær uddannelse på baggrund af et uddannelsespålæg efter § 21 b, har ret til at få uddannelsen som tilbud, indtil den unge har
haft 26 ugers sammenlagt ledighed.
Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at personer under 20 år, der er
omfattet af § 2, nr. 1 har ret og pligt til at påbegynde tilbud efter stk. 1 efter senest 4 ugers
sammenlagt ledighed.
Almindelige bemærkninger
Efter gældende regler skal dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere
under 30 år have deres første tilbud efter senest 3 måneders ledighed.
Det foreslås at fremrykke tidspunktet for ret og pligt til tilbud for de unge under 20 år til senest efter 4 ugers ledighed. Tilbuddet skal som i dag have en sammenhængende varighed på mindst 6 måneder. Fremrykningen foreslås at ske ved en bemyndigelse til beskæftigelsesministeren.
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Forsøg med en tidlig indsats for ledige - »Hurtigt i gang« - viser, at en indsats for nyledige,
der kombinerer intensiv kontakt i form af tidlig samtale, hyppige samtaler og efterfølgende
afklaringsforløb, suppleret af tidlig aktivering, kan forkorte den enkeltes ledighed væsentligt. De unge 18-19-årige kontanthjælps- og dagpengemodtagere skal have en ekstra
indsats, der ligger ud over den eksisterende indsats og tager udgangspunkt i erfaringerne
fra de gennemførte forsøg. Den tidlige aktivering foreslås gennemført med dette lovforslag. De øvrige tiltag vil det være frivilligt for kommunerne at benytte, og der vil blive afsat
særlige midler, som kommunerne kan få del i, hvis de gennemfører en ekstra indsats med
samtaler og afklaringsforløb.
Bemyndigelsen vil blive anvendt til at fastsætte, at fremrykningen af tidspunktet for ret og
pligt tilbud vil gælde for kontant- og starthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere under 20 år, der påbegynder en ny ledighedsperiode den 1. maj 2010 og frem til 31. december 2011.
Efter gældende regler skal første ret og pligttilbud til unge under 30 år have en sammenhængende varighed på mindst 6 måneder. Denne periode kan bestå af et eller flere tilbud.
Der er behov for at skabe en vis fleksibilitet i jobcentrenes mulighed for at tilrettelægge 6
måneders sammenhængende aktiveringsforløb for de unge under 30 år. Derfor foreslås
det, at aktiveringsforløbet kan indeholde passive perioder på op til i alt 4 uger. Minimumskravet på 6 sammenhængende måneder skal forlænges med de højst 4 uger, der er
uden tilbud, for at det kan anses for opfyldt.
Specielle bemærkninger
Ang. ophævelsen af § 85, stk. 1, 2. pkt.:
Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at det gældende § 85, stk. 1, 2. pkt.,
foreslås at indgå i det foreslåede § 85, stk. 2, jf. § 1, nr. 13.
Ang. stk. 2.:
Efter gældende regler skal første ret- og pligttilbud til dagpengemodtagere under 30 år
have en sammenhængende varighed på mindst 6 måneder. Denne periode kan bestå af
et tilbud eller flere tilbud efter hinanden.
Der er behov for at skabe en vis fleksibilitet i jobcentrenes mulighed for at tilrettelægge 6
måneders sammenhængende aktiveringsforløb for de unge under 30 år. Derfor foreslås
det, at aktiveringsforløbet kan indeholde passive perioder på op til i alt 4 uger.
Minimumskravet på 6 sammenhængende måneder kan således forlænges med sammenlagt højst 4 uger uden tilbud. Er der fx to passive perioder på henholdsvis 1 og 2 uger un-
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dervejs i et ellers sammenhængende aktiveringsforløb forlænges de 6 måneder med 3
uger.
Minimumsperioden forlænges i takt med, at de passive perioder opstår.
Passive perioder for dagpengemodtagere er i denne sammenhæng perioder, hvor personen ikke er i tilbud og modtager arbejdsløshedsdagpenge, eller perioder, hvor kravet til
ret- og pligtaktiveringens omfang (i gennemsnit 25 timer pr. uge) ikke er opfyldt.
Ang. stk. 4.:
Efter gældende regler har dagpengemodtagere under 30 år senest efter 13 ugers sammenlagt ledighed ret og pligt til at påbegynde tilbud.
Der foreslås, at beskæftigelsesministeren får bemyndigelse til at fremrykke tidspunktet for
ret og pligt for dagpengemodtagere under 20 år til at påbegynde tilbud til senest efter 4
ugers sammenlagt ledighed.
Bemyndigelsen vil blive anvendt til at fastsætte, at fremrykningen af tidspunktet for ret og
pligt til aktivering til senest efter 4 ugers sammenlagt ledighed gælder for alle dagpengemodtagere under 20 år, der påbegynder en ny ledighedsperiode den 1. maj 2009 og frem
til den 31. december 2011.
De unge under 20 år skal have en ekstra tidlig indsats, som ligger ud over den eksisterende
indsats, og som tager udgangspunkt i de gennemførte forsøg om en tidlig indsats, »Hurtigt
i gang«. Den tidlige indsats skal medvirke til at afkorte den enkeltes ledighed.
Kommentarer fra høringsnotat
Lovforslaget sikrer, at unge 18-19-årige skal have en indsats med det samme, og at ingen
overlades til passivitet. Initiativet skal bringe de unge tættere på uddannelse og job og
ikke føre til nye aktiveringsfabrikker eller formålsløs opbevaring. Derfor skal jobcentrene
tilbyde et intensivt program til 18-19-årige kontanthjælps- og dagpengemodtagere med
hyppige samtaler og tidlig aktivering. Indsatsen skal starte allerede den første uge af ledighedsperioden og skal føre til et målrettet og individuelt tilpasset aktivt tilbud senest efter 1 måned, hvis ikke den unge er kommet i gang med en uddannelse eller i job. De
gældende regler i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats vil sikre, at der ikke sker konkurrenceforvridning.
Der er tale om en midlertidig fremrykning af indsatsen for de 18-19-årige, der løber frem til
udgangen af 2011. Initiativet skal sikre, at alle unge 18-19-årige skal have en indsats med
det samme, og ingen må overlades til passivitet i en tid med stigende ledighed. Derfor
indføres der ikke med lovforslaget permanent en generel ny målgruppe.
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Med henblik på at gøre ordningen mere fleksibel, vil det blive indskrevet i lovforslaget, at
tilbud - efter det er påbegyndt - anses for sammenhængende, uanset at der er perioder
uden tilbud, dog såedes at mindstekravet om 6 måneders sammenhængende tilbud højst
kan forlænges med op til i alt 4 uger uden tilbud. Forslaget vil således imødekomme ønsket om en større fleksibilitet.
Det følger af gældende regler, at hvis en person skal starte på en ordinær uddannelse på
ordinære vilkår, fx SU, før kravet om 6 måneders aktivering kan være opfyldt, skal personen alene aktiveres i perioden, indtil pågældende starter på uddannelsen. Dette vil også
komme til at gælde for de unge under 20 år, der skal straksaktiveres.
Minimumskravet på de 6 måneder til aktiveringstilbuddet er omfattet af den politiske aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, og De Radikale fra februar
2009 om afbureaukratisering af bl.a. reglerne om aktivering af unge.
Udmøntning af bestemmelsen i stk. 4
Nærmere regler om ret og pligt for personer under 20 år er fastsat i bekendtgørelse om
tilskud til 18-19-årige i forbindelse med fremrykket aktiveringsindsats samt ”Ny Chance til
unge”, herunder om regnskab og revision. Bekendtgørelse nr. 667 af 4. juni 2010.
Bekendtgørelsen findes i lovbogens bilag 3.
Se derudover følgende bestemmelse fra bekendtgørelse nr. 865 af 1. juli 2010:
§ 101, stk. 1: For personer omfattet af § 1, nr. 1, der er under 20 år, skal første ret og pligt
tilbud uanset bestemmelsen i § 85 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i perioden fra
den 1. maj 2010 til og med den 1. januar 2012 påbegyndes efter senest 4 ugers sammenlagt ledighed.

Ret og pligt til efterfølgende tilbud for forsikrede ledige
Ikrafttræden fastsættes af beskæftigelsesministeren
Lovtekst: § 89 ændres, så bestemmelsen fremover ser således ud:
§ 89. Når en person, der er omfattet af §§ 85, 87 og 88, har afsluttet det første tilbud, har
personen ret og pligt til at påbegynde et nyt tilbud, hver gang den pågældende har haft 6
måneders sammenlagt ledighed.
Stk. 2. Efter afslutning af det første tilbud efter §§ 85, 87 og 88 har personen efter de 6 måneders sammenlagte ledighed tillige ret til tilbud i resten af ledighedsperioden, hvis personen anmoder herom.
Almindelige bemærkninger
Der er ingen almindelige bemærkninger til denne bestemmelse
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Specielle bemærkninger
Ifølge den gældende § 89 opgøres tidspunktet for, hvornår en ledige skal have gentagen
aktivering på baggrund af perioder, hvor personen har modtaget forsørgelsesydelser. Der
er i § 89, stk. 2 og 3, særlige bestemmelser om, hvorledes tidspunktet for gentagen aktivering beregnes i de tilfælde, hvor den ledige har modtaget og afsluttet sit første ret- og
pligttilbud tidligere end den frist, hvorefter den ledige senest skal have sit første tilbud.
I den gældende § 89, stk. 5, er også en bemyndigelse til beskæftigelsesministeren til at
fastsætte regler om opgørelse af perioden på offentlig forsørgelse, herunder om hvilke
ydelser, der medregnes i opgørelsen.
Med hjemmel i denne bemyndigelse er fastsat en regel om, at når en person i mindst 4
sammenhængende uger ikke har modtaget offentlige forsørgelsesydelser, så nulstilles beregningen, og der tælles forfra. Denne særlige regel indebærer fx, at en person, der har
modtaget dagpenge i 5 måneder, og derefter får beskæftigelse i 4 uger, først vil få ret og
pligt til gentagen aktivering 6 måneder efter beskæftigelsesperiodens ophør. På denne
måde vil ledige helt blive afskåret fra ret- og pligtaktivering, hvis de har 4 ugers beskæftigelse hvert halve år.
Med henblik på at forenkle reglerne foreslås det, at tidspunktet for gentagen aktivering
efter den foreslåede § 89, beregnes efter de regler, som beskæftigelsesministeren efter
bemyndigelsen i den foreslåede § 1, nr. 3, vil fastsætte. Tidspunktet vil således blive beregnet på baggrund af den periode, som den ledige har modtaget arbejdsløshedsdagpenge. Der henvises til bemærkningerne til § 1, nr. 3.
Det foreslås videre, at de særlige regler om gentagen aktivering, når første tilbud er modtaget tidligt, ophæves. Herefter beregnes fristen for det gentagne tilbud fra det tidspunkt,
hvor den ledige har afsluttet sit første ret- og pligttilbud.
Endelig foreslås det at ophæve den gældende bemyndigelse til at fastsætte regler om
opgørelse af perioden på offentlig forsørgelse, da den bliver overflødig som følge af den
foreslåede bemyndigelse i lovforslagets § 1, nr. 3.
Reglen om, at 4 sammenhængende uger uden offentlig forsørgelse nulstiller beregningen
af ledighed, vil blive ophævet som følge af, at hjemlen for reglen foreslås ophævet. Erfaringer har vist, at reglen utilsigtet indebærer, at et stort antal ledige i løbet af et år ikke får
den aktivering, de har brug for med henblik på at få en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet. Reglen fremgår i dag af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Ret til aktivering for langtidsledige forsikrede ledige
Ikrafttræden fastsættes af beskæftigelsesministeren
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Lovtekst: I § 90 a, stk. 1 ændres ”30 måneder” til ”123 uger”, så bestemmelsen fremover ser
således ud:
§ 90 a. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, har efter 123 ugers sammenlagt ledighed ret
og pligt til tilbud i resten af ledighedsperioden. Tilbuddene skal så vidt muligt være virksomhedsrettede og være på mindst 6 timer i gennemsnit om dagen.
Stk. 2. Stk. 1, 2. pkt., finder ikke anvendelse på personer, der ansættes med løntilskud i en
offentlig virksomhed, og hvor det fastsatte timetal er på mindre end 6 timer i gennemsnit
om dagen, jf. § 55.
Stk. 3. Er personen ikke i tilbud på det tidspunkt, hvor pågældende bliver omfattet af stk. 1,
skal tilbud påbegyndes straks efter de 30 måneders sammenlagte ledighed.
Stk. 4. Ophører personen i et tilbud, skal den pågældende hurtigst muligt påbegynde et
nyt tilbud.
Almindelige bemærkninger
Der er ingen almindelige bemærkninger til denne bestemmelse
Specielle bemærkninger
Efter gældende regler har dagpengemodtagere efter 30 måneders sammenlagt ledighed ret og pligt til intensiv aktivering i resten af ledighedsperioden.
Beregninger på baggrund af de foreslåede forenklede tælleregler viser, at de ledige i
gennemsnit vil få tidspunktet for intensiv aktivering udskudt med 7 uger.
For at sikre, at der fortsat aktiveres i samme omfang som i dag, foreslås det som konsekvens heraf, at tidspunktet for intensiv aktivering fremrykkes fra 30 måneder (130 uger) til
123 uger. Det samlede aktiveringsomfang er herefter uændret.

Ret og pligt til første tilbud for kontant- og starthjælpsmodtagere
Ikrafttræden: 1. maj 2010
Lovtekst: I § 92 laves flere ændringer og nytilføjelser, så bestemmelsen fremover ser således ud:
§ 92. Personer under 30 år, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, har senest efter en sammenhængende periode på 13 uger på kontanthjælp eller starthjælp fra første henvendelse
om hjælp til kommunen ret og pligt til at påbegynde tilbud efter kapitel 10-12.
Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal have en sammenhængende varighed på mindst 6 måneder.
Når perioden med tilbud er påbegyndt, kan der uanset 1. pkt. være en eller flere perioder
uden tilbud. I alt må perioder uden tilbud dog højst udgøre 4 uger. Mindstekravet på 6
måneder forlænges med de perioder, der er uden tilbud.
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Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at personer under 20 år, der er
omfattet af § 2, nr. 2 og 3, har ret og pligt til at påbegynde tilbud efter stk. 1 efter senest 4
sammenhængende uger på kontanthjælp eller starthjælp.
Almindelige bemærkninger
Se de almindelige bemærkninger til § 85
Specielle bemærkninger
Ang. ændring i § 92, 1. pkt.:
Efter gældende regler har kontant- og starthjælpsmodtagere under 30 år efter en sammenhængende periode på 13 uger på kontant- eller starthjælp fra første henvendelse
om hjælp til kommunen ret og pligt til at påbegynde tilbud.
I de gældende regler står ikke eksplicit, at ret og pligt til tilbud indtræder »senest« efter 13
uger. Reglen blev indført med lov nr. 479 af 18. juni 2009 om ændring af lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov
om integration af udlændinge i Danmark. Af lovbemærkningerne til reglen (lovforslag L
183 af 31. marts 2009, § 1, nr. 31) fremgår imidlertid, at ret og pligt indtræder »senest«, når
den unge har været ledig i 13 uger. Det er en fejl, at det ikke eksplicit fremgår af bestemmelsen.
Det foreslås derfor, at ordet »senest« indsættes.
Ang. ophævelse af § 92, stk. 1, 2. pkt.:
Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at det gældende § 92, stk. 1, 2. pkt.,
foreslås at indgå i det foreslåede § 92, stk. 2, jf. § 1, nr. 19.
Ang. stk. 2 og stk. 3:
Efter gældende regler skal første ret- og pligttilbud til kontant- og starthjælpsmodtagere
under 30 år have en sammenhængende varighed på mindst 6 måneder. Denne periode
kan bestå af et tilbud eller flere tilbud efter hinanden.
Der er behov for at skabe en vis fleksibilitet i jobcentrenes mulighed for at tilrettelægge 6
måneders sammenhængende aktiveringsforløb for de unge under 30 år. Derfor foreslås
det i stk. 2, at aktiveringsforløbet kan indeholde passive perioder på op til i alt 4 uger.
Minimumskravet på 6 sammenhængende måneder kan således forlænges med sammenlagt højst 4 uger uden tilbud. Er der fx to passive perioder på henholdsvis 1 og 2 uger undervejs i et ellers sammenhængende aktiveringsforløb forlænges de 6 måneder med 3
uger.
Minimumsperioden forlænges i takt med, at de passive perioder opstår.
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Efter gældende regler har dagpengemodtagere under 30 år senest efter 13 ugers sammenlagt ledighed ret og pligt til at påbegynde tilbud.
Der foreslås i stk. 3, at beskæftigelsesministeren får bemyndigelse til at fremrykke tidspunktet for ret og pligt for dagpengemodtagere under 20 år til at påbegynde tilbud til senest
efter 4 ugers sammenlagt ledighed.
Bemyndigelsen vil blive anvendt til at fastsætte, at fremrykningen af tidspunktet for ret og
pligt til aktivering til senest efter 4 ugers sammenlagt ledighed gælder for alle dagpengemodtagere under 20 år, der påbegynder en ny ledighedsperiode den 1. maj 2009 og frem
til den 31. december 2011.
De unge under 20 år skal have en ekstra tidlig indsats, som ligger ud over den eksisterende
indsats, og som tager udgangspunkt i de gennemførte forsøg om en tidlig indsats, »Hurtigt
i gang«. Den tidlige indsats skal medvirke til at afkorte den enkeltes ledighed.
Kommentarer fra høringsnotat
Se kommentarerne til § 85.
Udmøntning af bestemmelsen i stk. 4
Nærmere regler om ret og pligt for personer under 20 år er fastsat i bekendtgørelse om
tilskud til 18-19-årige i forbindelse med fremrykket aktiveringsindsats samt ”Ny Chance til
unge”, herunder om regnskab og revision. Bekendtgørelse nr. 667 af 4. juni 2010.
Bekendtgørelsen findes i lovbogens bilag 3.
Se derudover følgende bestemmelse fra bekendtgørelse nr. 865 af 1. juli 2010:
§ 101, stk. 2: For personer omfattet af § 1, nr. 2 og 3, der er under 20 år, skal første ret og
pligt tilbud uanset bestemmelsen i § 92 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i perioden
fra den 1. maj 2010 til og med den 1. januar 2012 påbegyndes efter senest 4 ugers sammenhængende ledighed.

Ret og pligt til efterfølgende tilbud for kontant- og starthjælpsmodtagere
Ikrafttræden fastsættes af beskæftigelsesministeren
Lovtekst: § 96, stk. 2, 2. pkt. ophæves, så bestemmelsen fremover ser således ud:
§ 96. Når en person, der er omfattet af § 92, har afsluttet det første tilbud, har personen ret
og pligt til at påbegynde et nyt tilbud, hver gang den pågældende har modtaget kontanthjælp eller starthjælp i en sammenhængende periode på 6 måneder.
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Stk. 2. Når en person, der er omfattet af § 95, har afsluttet det første tilbud, har personen
ret og pligt til at påbegynde et nyt tilbud, hver gang den pågældende har modtaget
kontanthjælp eller starthjælp i en sammenhængende periode på 6 måneder.
Almindelige bemærkninger
Der er ingen almindelige bemærkninger til denne bestemmelse
Specielle bemærkninger
Efter gældende regler om ret og pligt til gentagne tilbud er der fastsat særlige regler for
beregning af tidspunktet for, hvornår en kontant- og starthjælpsmodtager får ret og pligt
til gentagne tilbud, når personen har modtaget sit tilbud før det tidspunkt, hvor personen
efter loven senest skal have sit første tilbud.
Som led i forenklingen af tilsvarende regler herom for dagpengemodtagere jf. § 1, nr. 15,
foreslås det, at disse særlige regler også ophæves for kontant- og starthjælpsmodtagere.

Voksenlærlingeordningen
Ikrafttræden: 1. maj 2010
Lovtekst: Efter § 98 b indsættes før overskriften ”opkvalificering ved ansættelse” følgende:
Tilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med voksne
§ 98 c. Arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller lov om maritime uddannelser inden for områder, hvor der på tidspunktet for aftalens indgåelse er behov for arbejdskraft, har efter reglerne i stk. 3 og 4 og
§§ 98 d-98 g ret til tilskud til den løn, som de betaler personen i praktikperioden, jf. dog
stk. 2.
Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for uddannelsesaftaler med elever inden for social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse, som har ret til voksenelevløn
efter gældende faglige overenskomster og aftaler.
Stk. 3. Beskæftigelsesregionen udarbejder to gange om året en liste over de uddannelser,
der er berettiget til tilskud.
Stk. 4. Tilskuddet ydes efter Europa-Kommissionens forordning nr. 1998/2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte.
§ 98 d. Det er en betingelse for tilskud, at eleven under de praktikophold, som uddannelsesaftalen omfatter, er sikret en ved overenskomst fastsat løn, der mindst svarer til den laveste løn, en ikkefaglært arbejder inden for det pågældende område er berettiget til. I
fag eller dele af et fag, hvor sådanne overenskomster ikke findes, skal lønnen mindst svare
til, hvad der gælder inden for beslægtede overenskomstområder.
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§ 98 e. Det er en betingelse for tilskud, at uddannelsesaftalen er indgået med en person,
der
1) ved uddannelsens påbegyndelse er fyldt 25 år og
2) ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, 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, jf. dog stk. 2.
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 har modtaget kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse eller har deltaget i tilbud efter kapitel 12 i en sammenhængende periode på mere
end 6 måneder, eller
b) personen er fyldt 30 år og har modtaget kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse eller har deltaget i tilbud efter kapitel 12 i en sammenhængende periode på mere
end 9 måneder.
Stk. 3. Der kan ikke gives tilskud til en arbejdsgiver, der i praktikperioden modtager anden
offentlig støtte for eleven. Der kan ligeledes ikke udbetales tilskud til en arbejdsgiver, der til
eleven har modtaget en økonomisk præmie eller bonus efter lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion.
§ 98 f. Afgørelse om tilskud træffes af den kommune, hvor praktikstedet er beliggende.
Ansøgning om tilskud skal indgives, senest 1 måned efter at den aftalte uddannelse efter
§ 98 c, stk.1, er påbegyndt.
Stk. 2. Hvis ansøgningen indgives senere end nævnt i stk.1, træffes afgørelsen om ydelse
af tilskud på baggrund af, om betingelserne for ydelse af tilskud var opfyldt på det tidspunkt, hvor ansøgningen efter stk. 1 skulle have været indgivet. Tilskud kan kun ydes fra
ansøgningstidspunktet og i den resterende del af perioden på 2 år efter § 98 g, stk. 2.
§ 98 g. Tilskuddet udgør 30 kr. pr. time i praktiktiden hos arbejdsgiveren.
Stk. 2. Tilskuddet gives i op til de første 2 år af den aftalte uddannelse, jf. § 98 c, stk. 1. Der
kan kun gives tilskud for normal overenskomstmæssig arbejdstid.
Stk. 3. Jobcenteret udbetaler tilskuddet månedsvis bagud på grundlag af arbejdsgiverens
anmodning herom.
Almindelige bemærkninger
Der er ingen almindelige bemærkninger til denne bestemmelse
Specielle bemærkninger
Efter gældende regler i bekendtgørelse nr. 576 af 22. juni 2009 om tilskud til virksomheder,
der indgår uddannelsesaftaler med voksne, kan arbejdsgivere, der indgår en aftale om
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uddannelse inden for områder med gode eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder, få
tilskud til den løn, som arbejdsgiveren betaler personen i praktiktiden i virksomheden. Bekendtgørelsen indeholder en række betingelser m.m. for udbetaling af tilskuddet.
Efter bekendtgørelsen har arbejdsgiveren ikke en egentlig ret til tilskud, selvom bekendtgørelsens betingelser i øvrigt er opfyldt, idet det efter hidtil gældende regler også er en forudsætning, at udgiften til tilskuddet kan afholdes inden for en særlig afsat ramme hertil på
finansloven.
I aftale af december 2008 om tilskud til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftaler med
voksne, som er indgået mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre blev det bl.a. besluttet at gøre tilskudsordningen lovbundet, således at arbejdsgiverne får ret til tilskud, når betingelserne
herfor er opfyldt.
Med lovforslaget udmøntes aftalen om den lovbundne ret til tilskud for arbejdsgiverne.
Samtidig foreslås det at flytte bestemmelserne fra bekendtgørelsen til loven, således at
bekendtgørelsen bliver overflødig.
Forslaget til § 98 c, stk. 1 og 2
Efter gældende regler i bekendtgørelse nr. 576 af 22. juni 2009 om tilskud til virksomheder,
der indgår uddannelsesaftaler med voksne, kan arbejdsgivere få tilskud til lønnen til voksenlærlinge, når uddannelsen er inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft, og
en række andre betingelser også er opfyldt, men der er ikke tale om nogen ret for arbejdsgiverne.
Uddannelsesaftalerne skal opfylder de betingelser, der er fastsat i lov om erhvervsuddannelser og lov om maritime uddannelser.
Der kan ikke ydes tilskud til elever inden for social- og sundhedsuddannelsen eller den
pædagogiske assistentuddannelse, hvis de har ret til voksenelevløn efter overenskomsten.
Baggrunden herfor er, at kommunerne og regionerne er blevet kompenseret for merudgiften herved i forbindelse med trepartsaftalen af 17. juni 2007. Kommuner og regioner skal
på ansøgningsskemaet konkret oplyse, at den pågældende elev ikke har ret til voksenelevløn under uddannelsen.
Det foreslås at gøre tilskudsordningen lovbunden, således at arbejdsgiverne får ret til tilskud, når de gældende betingelser herfor i bekendtgørelsen er opfyldt.
Forslaget til stk. 1 er i øvrigt med redaktionelle ændringer i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 576 af 22. juni 2009 om tilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftaler med voksne.
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Forslaget til § 98 c, stk. 3
Efter gældende regler i bekendtgørelse nr. 576 af 22. juni 2009 om tilskud til virksomheder,
der indgår uddannelsesaftaler med voksne, udarbejder beskæftigelsesregionerne en liste
over de uddannelser, der er berettiget til tilskud.
Listerne bygger på beskæftigelsesregionernes oversigt over beskæftigelsesmuligheder på
det regionale arbejdsmarked (arbejdsmarkedsbalancemodellen). Det betyder, at de uddannelser, der er berettiget til tilskud, sigter mod områder med gode beskæftigelsesmuligheder eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder. Beskæftigelsesregionen offentliggør
to gange om året senest den 30. juni og 31. december en oversigt over de uddannelser,
der i de følgende 12 måneder berettiger til tilskud. Det er en betingelse for at have ret til
tilskud, at uddannelsen er omfattet af listen på det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren indgår
uddannelsesaftalen.
Forslaget til stk. 3 er med redaktionelle ændringer i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 576 af 22. juni 2009 om tilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftaler med voksne.
Forslaget til § 98 c, stk. 4
Efter gældende regler i i bekendtgørelse nr. 576 af 22. juni 2009 om tilskud til virksomheder,
der indgår uddannelsesaftaler med voksne, ydes tilskud til voksenlærlinge inden for EU´s
de minimis-støtteordning.
Anvendelsen af de minimisreglerne betyder, at der højest kan tildeles støtte, der er omfattet af de minimisreglerne, til en virksomhed på i alt op til 200.000 EUR i en periode på tre
regnskabsår. Støtten til voksenlærlinge er derfor afhængig af, at virksomheden ikke i de
sidste tre år har modtaget de minimis-støtte på 200.000 EUR. For landbrugs- og fiskerisektoren samt transportvirksomheder gælder særlige beløbsgrænser.
Forslaget i stk. 4, er med redaktionelle ændringer i overensstemmelse med de gældende
regler i bekendtgørelse nr. 576 af 22. juni 2009 om tilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftaler med voksne.
Forslaget til § 98 d
Efter gældende regler i i bekendtgørelse nr. 576 af 22. juni 2009 om tilskud til virksomheder,
der indgår uddannelsesaftaler med voksne, er det en betingelse for tilskud, at arbejdsgiveren betaler en løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst, og lønnen skal mindst svare til
den laveste løn, en ikke-faglært lønmodtager er berettiget til inden for det pågældende
område. På ikke- overenskomstdækkede områder skal arbejdsgiveren betale en løn, der
mindst svarer til, hvad der er gældende inden for beslægtede områder.
Jobcenteret har ikke pligt til at undersøge, om lønnen er overenskomstmæssig, hvis virksomheden har erklæret, at betingelserne er opfyldt.
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I tilfælde, hvor der er tale om et område uden for overenskomst, og lønnen formodes ikke
at være korrekt, bør jobcenteret kontakte arbejdsgiveren og eleven.
Forslag til § 98 d er med redaktionelle ændringer i overensstemmelse med de gældende
regler i bekendtgørelse nr. 576 af 22. juni 2009 om tilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftaler med voksne.
Forslaget til § 98 e, stk. 1 og 2
Efter gældende regler er målgruppen for tilskudsordningen personer over 25 år uden erhvervsuddannelse. Der kan dog gives tilskud til personer med en uddannelse, hvis uddannelsen ikke har været anvendt i de sidste 5 år, eller personen har afsluttet en uddannelse
og været ledig i mindst 6 eller 9 måneder afhængigt af personens alder.
Betingelsen om, at uddannelsen ikke må være anvendt i de sidste 5 år, administreres på
samme måde som SU-styrelsens regler om VEU-godtgørelse, hvorefter det er en betingelse
for ydelsen, at uddannelsen ikke har været anvendt i 5 år. Når arbejdsgiveren søger om
tilskud til en person, der har en uddannelse i forvejen, skal jobcenteret i hvert enkelt tilfælde foretage en konkret vurdering af, om uddannelsen har været en forudsætning for jobbet. Hvis personen ikke formelt bruger sin uddannelse, men det alligevel er klart, at den
nuværende beskæftigelse er opnået på grundlag af, at personen har netop denne uddannelse, vil arbejdsgiveren ikke kunne modtage tilskud.
Kravene til den forudgående ledighed er for dagpengemodtagere under 30 år en sammenlagt ledighed på mere end 6 måneder og for dagpengemodtagere, der er fyldt 30
år, en sammenlagt ledighed på mere end 9 måneder.
Ledige under 30 år, der modtager kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse, skal
have modtaget hjælpen i en sammenhængende periode på mere end 6 måneder. For
ledige, der er fyldt 30 år, der modtager kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse,
er kravet 9 måneder.
Forslaget til stk. 1 og 2 er med redaktionelle ændringer i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i bekendtgørelse nr. 576 af 22. juni 2009 om tilskud til virksomheder,
der indgår uddannelsesaftaler med voksne.
Forslaget til § 98 e, stk. 3
Efter gældende regler i bekendtgørelse nr. 576 af 22. juni 2009 om tilskud til virksomheder,
der indgår uddannelsesaftaler med voksne, skal arbejdsgiveren erklære, at virksomheden
til samme praktikpladsophold ikke har modtaget eller vil modtage offentlig støtte efter
andre regler, herunder fx efter reglerne om sygedagpenge, eller en økonomisk præmie
eller bonus efter lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion.
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Forslaget til stk. 3 er med redaktionelle ændringer i overensstemmelse med de gældende
regler i bekendtgørelse nr. 576 af 22. juni 2009 om tilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftaler med voksne.
Forslaget til § 98 f
Efter gældende regler i bekendtgørelse nr. 576 af 22. juni 2009 om tilskud til virksomheder,
der indgår uddannelsesaftaler med voksne, skal ansøgning om tilskud indsendes senest 1
måned efter, at uddannelsesaftalen er påbegyndt.
Det vil sige, at hvis der indgås en aftale med en person, der allerede er i uddannelse, fx på
en teknisk skole, vil der skulle indgives ansøgning senest 1 måned efter aftalen med arbejdsgiveren.
Hvis ansøgningen sendes senere, vil afgørelsen om tilskud blive truffet på baggrund af, om
betingelserne var opfyldt på det tidspunkt, aftalen blev indgået. Hvis ansøgningen sendes
senere end 1 måned efter, at den aftalte uddannelse er påbegyndt, forkortes tilskudsperioden, idet der kun kan ydes tilskud fra ansøgningstidspunktet og i den resterende uddannelsesperiode.
Afgørelser om tilskud træffes af den kommune, hvori praktikstedet er beliggende.
Forslaget til § 98 f er med redaktionelle ændringer i overensstemmelse med de gældende
regler i bekendtgørelse nr. 576 af 22. juni 2009 om tilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftaler med voksne.
Forslaget til § 98 g
Efter gældende regler i bekendtgørelse nr. 576 af 22. juni 2009 om tilskud til virksomheder,
der indgår uddannelsesaftaler med voksne, er tilskuddet et fast beløb på 30 kr. pr. time,
og der kan maksimalt gives tilskud i de første 2 år af uddannelsesaftaleperioden. Dette
gælder, uanset hvor lang uddannelsen er. De 2 år regnes løbende fra uddannelsens påbegyndelse. Det vil sige, at perioder hvor personen er på skole, og hvor der udbetales tilskud efter reglerne for Arbejdsgivernes Elevrefusion, også forbruger af de 2 år.
Der kan kun gives tilskud for normal overenskomstmæssig arbejdstid. Herved forstås en
arbejdstid på for tiden 37 timer om ugen, eller et mindre timetal, hvis den overenskomstmæssige arbejdstid på det faglige område er mindre.
Jobcenteret udbetaler tilskuddet månedsvis bagud på grundlag af arbejdsgiverens anmodning herom.
Forslaget til § 98 g er med redaktionelle ændringer i overensstemmelse med de gældende regler i bekendtgørelse nr. 576 af 22. juni 2009 om tilskud til virksomheder, der indgår
uddannelsesaftaler med voksne.
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Aktivloven
I lov om en aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009, som ændret
ved lov nr. 1508 af 27. december 2009 og § 3 i lov nr. 247 af 23. marts 2010, foretages følgende ændringer:
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Sanktion ved manglende deltagelse i læse- og skrivetest
Ikrafttræden: 1. maj 2010
Lovtekst: I § 13, stk. 3, indsættes nyt 2. pkt., så bestemmelsen fremover ser således ud:
§ 13. Det er en betingelse for at få hjælp efter § 11, at ansøgeren og ægtefællen ikke har
et rimeligt tilbud om arbejde, og at de aktivt søger at udnytte deres arbejdsmuligheder.
Stk. 2. Kommunen har pligt til at vurdere, om en person, der har ansøgt om eller får hjælp
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 eller en cv-samtale i jobcenteret eller hos anden aktør eller
fra en rådighedsvurdering i jobcenteret,
3) udebliver fra en opfølgningssamtale i kommunen,
4) undlader at give meddelelse til jobcenteret eller arbejdsgiveren om sygdom i tilfælde,
hvor den ledige er givet et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 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 sygeopfølgningssamtale eller foranstaltninger som led i sygeopfølgning, eller
6) afviser eller udebliver fra deltagelse i foranstaltninger som led i sygeopfølgning.
Stk. 3. Det er en betingelse for at få hjælp, at ansøgeren og dennes ægtefælle tager
imod et rimeligt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Hvis ansøgeren er under
30 år og ikke har en ungdomsuddannelse, er det endvidere en betingelse for at få hjælp,
at personen deltager i en læse- og skrivetest, hvis jobcenteret vurderer, at der er behov
for det. For ansøgere, der modtager hjælp efter § 25, stk. 1, nr. 3 eller 4, eller stk. 12, nr. 3
eller 4, og som ikke forsørger eget barn i hjemmet, er det endvidere en betingelse for at få
hjælp, at ansøgeren medvirker ved beskæftigelsesfremmende foranstaltninger i form af
aktiviteter pålagt efter § 21 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Stk. 4. Ønsker ansøgeren eller ægtefællen at modtage eller modtager ansøgeren eller
ægtefællen hjælp alene på grund af ledighed, har de dog ikke pligt til at udnytte deres
arbejdsmuligheder ved at tage imod et tilbud om arbejde efter stk. 1 eller tilbud eller beskæftigelsesfremmende foranstaltninger efter stk. 3, hvis
1) tilbuddet ikke kan anses for et rimeligt tilbud på grund af forhold, der vedrører tilbuddets
indhold,
2) den pågældende ikke kan arbejde på grund af sygdom eller der er risiko for, at helbredet forringes, hvis det hidtidige arbejde fortsættes,
3) afstanden mellem bopæl og arbejdssted medfører en urimelig belastning af den 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,
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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 alvorligt sygt barn,
7) den pågældende er omfattet af en friperiode efter § 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,
8) den pågældende aftjener værnepligt,
9) arbejdet er omfattet af en overenskomstmæssig konflikt eller
10) arbejdet omfatter udvikling og fremstilling af krigsmateriel.
Stk. 5. Ønsker ansøgeren eller ægtefællen at modtage eller modtager ansøgeren eller
ægtefællen hjælp på grund af problemer ud over ledighed, skal kommunen vurdere, om
der i det enkelte tilfælde foreligger andre forhold end de i stk. 4 nævnte, der kan begrunde, at den pågældende ikke har pligt til at udnytte sine arbejdsmuligheder.
Stk. 6. Reglerne i stk. 1-3 gælder ikke for ansøgerens ægtefælle, når ægtefællen er under
uddannelse eller modtager en offentlig forsørgelsesydelse, som ikke er betinget af, at
modtageren udnytter sine arbejdsmuligheder.
Stk. 7. 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 efter reglerne i stk. 1-3. I så fald bliver hjælpen til ægteparret beregnet efter reglerne i § 26, stk. 5, og § 34, stk. 3.
Stk. 8. For så vidt angår et ægtepar, hvor en eller begge ægtefæller er berettiget til hjælp
efter § 113), og hvor hjælpen til ægteparret beregnes efter § 26, stk. 1, på baggrund af
satserne i § 25, stk. 1, nr. 1 eller 2, stk. 2 eller stk. 3, anses en ægtefælle ikke for at udnytte
sine arbejdsmuligheder efter reglerne i stk. 1-3, når
1) ægteparret har modtaget hjælp efter § 11 i sammenlagt to år eller derover og
2) den pågældende ægtefælle ikke har dokumenteret, at han eller hun har haft mindst
4504) timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 24 kalendermåneder.
I så fald bliver hjælpen til ægteparret beregnet efter reglerne i § 26, stk. 5 og 6, og § 34,
stk. 3.
Stk. 9. En ægtefælle, hvis arbejdsevne er så begrænset, at vedkommende ikke kan opnå
beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked, er ikke omfattet af kravet i stk. 8, nr. 2, om
4504) timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 24 kalendermåneder.
Stk. 10. I perioden med hjælp i sammenlagt 2 år til et ægtepar efter stk. 8, nr. 1, indgår
1) perioder med kontanthjælp eller starthjælp, som parret har modtaget, inden det har
modtaget hjælp efter § 25, stk. 1, nr. 1 eller 2, stk. 2 eller stk. 3,
2) perioder, hvor en eller begge ægtefæller har deltaget i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller har modtaget engangshjælp efter § 25 a, og
3) perioder, hvor hjælpen har været nedsat eller bortfaldet efter §§ 36-43.
Perioden med hjælp i sammenlagt 2 år afbrydes, hvis ingen af ægtefællerne har modtaget hjælp efter § 11 i en sammenhængende periode på 2 år.
Stk. 11. Opgørelsen af arbejde inden for de seneste 24 kalendermåneder efter stk. 8, nr. 2,
sker for hver ægtefælle for sig. Perioden på 24 kalendermåneder forlænges med
1) perioder, hvor den pågældende ikke har kunnet arbejde på grund af dokumenteret
sygdom,
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2) perioder, hvor den pågældende har haft ret til fravær ved graviditet, barsel eller adoption, jf. stk. 4, nr. 4, og perioder med børnepasningsorlov efter lov om børnepasningsorlov,
3) perioder, hvor den pågældende har modtaget støtte efter lov om social service til pasning af handicappet barn, nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom eller døende nærtstående og efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel til pasning af alvorligt sygt barn,
4) perioder, hvor den pågældende har aftjent værnepligt,
5) perioder, hvor den pågældendes arbejdsevne har været så begrænset, at vedkommende ikke har kunnet opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked, og
6) perioder, hvor den pågældende har været under ordinær uddannelse eller har modtaget en anden offentlig forsørgelsesydelse, der ikke er betinget af, at vedkommende udnytter sine arbejdsmuligheder.
Stk. 12. En ægtefælle, hvis hjælp er ophørt efter stk. 7 eller 8, kan igen blive berettiget til
hjælp, når den pågældende dokumenterer, at han eller hun har haft mindst 4504) timers
ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 24 kalendermåneder. De 4504) timers
arbejde skal ligge efter det tidspunkt, hvor hjælpen ophørte efter stk. 7 eller 8. Stk. 11, 2.
pkt., finder tilsvarende anvendelse, hvis ægtefællen dokumenterer, at der har foreligget
en af de nævnte perioder, der kan begrunde en forlængelse.
Stk. 13. Har en ægtefælle haft ordinært og ustøttet arbejde, hvor der ikke har været en
fastsat arbejdstid, beregnes det antal timer, den pågældende anses for at have arbejdet
efter stk. 8 og 12, ud fra indtægten divideret med en omregningsfaktor på 95 kr. Beløbet
reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.
Stk. 14. Selvstændig virksomhed kan medregnes til opgørelse af timetallet efter stk. 8 og
12, hvis ægtefællen dokumenterer, at den selvstændige virksomhed har haft et omfang,
der kan sidestilles med lønarbejde i mindst 20 timer pr. uge, og der ikke er udbetalt hjælp
efter § 11 til den pågældende ægtefælle, mens den selvstændige virksomhed er drevet.
Den selvstændige virksomhed medregnes med det faktisk dokumenterede timetal.
Stk. 15. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet
nærmere regler om anvendelsen af bestemmelserne i stk. 1-4, herunder regler om, hvornår kommunen skal kræve frigørelsesattest, hvis ansøgeren eller ægtefællen har deltidsarbejde. Beskæftigelsesministeren fastsætter endvidere efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler om kommunens pligt til at sende varslingsbrev, vejlede om
jobsøgning m.v. til ægtepar, der kan blive omfattet af stk. 8.
Almindelige bemærkninger
Der er ingen almindelige bemærkninger til denne bestemmelse
Specielle bemærkninger
Det foreslås at ændre § 13, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik således, at en person, som er
under 30 år, og som ikke har en ungdomsuddannelse, har pligt til at deltage i en læse- og
skrivetest, hvis jobcenteret vurderer, at pågældende har behov for dette.
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Lovtekst: I § 36 indsættes efter ”sygeopfølgning”: ”eller en læse- og skrivetest, jf. § 13, stk.
3, 2. pkt.”, så bestemmelsen fremover ser således ud:
§ 36. Hvis en person uden rimelig grund udebliver fra et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning, herunder tilbud
eller foranstaltninger som led i sygeopfølgning eller en læse- og skrivetest, jf. § 13, stk.3, 2.
pkt., skal kommunen foretage et fradrag i hjælpen.
Stk. 2. Fradraget i hjælpen efter stk. 1 foretages for det antal dage, hvor den pågældende er udeblevet helt eller delvis.
Stk. 3. Hvis personen udebliver fra virksomhedspraktik, jf. kapitel 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, nedsætter kommunen beskæftigelsestillægget efter § 45, stk. 3, i lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats i forhold til det antal timer, som deltageren uden rimelig
grund er udeblevet fra.
Stk. 4. Kommunen kan foretage et forholdsmæssigt fradrag i godtgørelsen efter § 83 i lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats, når deltageren uden rimelig grund udebliver fra et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Almindelige bemærkninger
Der er ingen almindelige bemærkninger til denne bestemmelse
Specielle bemærkninger
Det foreslås at ændre § 36, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik således, at der indføres hjemmel til at sanktionere en person under 30 år, der ikke har en ungdomsuddannelse, hvis pågældende ikke deltager i en læse- og skrivetest, som jobcenteret har vurderet, at personen har behov for. Det indebærer, at manglende deltagelse i en læse- og skrivetest sanktioneres som en udeblivelse fra et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller
anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning.
Der kan alene foretages fradrag i hjælpen for den dag, hvor læse- og skrivetesten skulle
finde sted, med en gennemsnitsdagssats efter § 35, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik.
Kommunen skal forud for læse- og skrivetesten, skriftligt vejlede den unge om, at manglende deltagelse kan medføre fradrag i hjælpen med en dagssats, jf. § 35, stk. 1, i loven.
Før kommunen træffer afgørelse om sanktion, skal kommunen endvidere vurdere, om pågældende havde en rimelig grund til ikke at deltage i aktiviteten, jf. § 13, stk. 4 og 5, i lov
om aktiv socialpolitik.
Kommentarer fra høringsnotat
I de gældende regler er der allerede taget hensyn til personer, der er socialt udsatte fx
pga. en sindslidelse. Af sanktionsbestemmelsen fremgår, at der alene sanktioneres, hvis
personen ikke har en rimelig grund til udeblivelsen. De rimelige grunde fremgår af lov om
aktiv socialpolitik § 13, stk. 4 og 5. § 13, stk. 4, i loven gælder for alle kontant- og start-
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hjælpsmodtagere, dvs. både personer, som alene har ledighed som problem og personer, der har andre problemer end ledighed.
§ 13, stk. 5, gælder alene for personer, der har andre problemer end ledighed. Det fremgår her, at kommunen altid skal foretage en konkret vurdering af, om der i det enkelte
tilfælde foreligger andre forhold end de i stk. 4 nævnte, der kan begrunde, at den pågældende ikke har pligt til at udnytte sine arbejdsmuligheder. Det medfører, at kommunen i sager, hvor personen har andre problemer end ledighed, kan vurdere, at der ikke
skal gives en sanktion på baggrund af udeblivelsen.
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Arbejdsløshedsforsikringsloven
I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 975 af 26. september 2008,
som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 479 af 12. juni 2008, § 1 i lov nr. 482 af 12. juni 2009 og i §
5 i lov nr. 483 af 12. juni 2009 og senest ved § 4 i lov nr. 247 af 23. marts 2010, foretages følgende ændringer:
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Dagpenge til forsikrede ledige i tilbud under 4 ugers varighed
Finder anvendelse på personer, der er påbegyndt et tilbud efter 1. maj 2010
Lovtekst: I § 52 a, stk. 3 og 4, udgår ”i henhold til den jobplan” og efter ”§§ 47 og 70” indsættes: ”jf. dog stk. 5” og derudover indsættes et nyt stk. 5, så bestemmelsen fremover ser
således ud:
§ 52 a. Et medlem under 25 år har ret til dagpenge beregnet efter § 51, jf. §§ 47 og 70, jf.
dog stk. 2-4.
Stk. 2. Et medlem, som ikke har gennemført en uddannelse, der berettiger til optagelse i
en arbejdsløshedskasse, jf. § 41, stk. 1, nr. 3, litra b, og som har haft 26 ugers sammenlagt
ledighed, modtager dagpenge, der svarer til 50 pct. af højeste dagpenge, jf. §§ 47 og 70,
indtil medlemmet har haft 104 ugers sammenlagt ledighed. Det gælder dog ikke fuldtidsforsikrede medlemmer, der har haft beskæftigelse, som sammenlagt svarer til beskæftigelse i fagets fulde, sædvanlige arbejdstid i mindst 24 måneder inden for 36 måneder, og
deltidsforsikrede medlemmer, der har haft beskæftigelse, som sammenlagt svarer til beskæftigelse i fagets fulde, sædvanlige arbejdstid i mindst 16 måneder inden for 36 måneder.
Stk. 3. Et medlem, som ikke har gennemført en uddannelse, der berettiger til optagelse i
en arbejdsløshedskasse, jf. § 41, stk. 1, nr. 3, litra b, og som har haft 26 ugers sammenlagt
ledighed, modtager ved deltagelse i tilbud efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 50 pct. af højeste dagpenge, jf. §§ 47 og 70, jf. dog stk. 5.
Stk. 4. Et medlem, som har gennemført en uddannelse, der berettiger til optagelse i en
arbejdsløshedskasse, jf. § 41, stk. 1, nr. 3, litra b, og som har haft 26 ugers sammenlagt ledighed, modtager ved deltagelse i tilbud efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 82 pct. af højeste dagpenge, jf. §§ 47 og 70, jf. dog stk. 5.
Stk. 5. Ved deltagelse i tilbud efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som
har en sammenhængende varighed på under 4 uger, modtager medlemmet dog dagpenge efter stk. 1.
Almindelige bemærkninger
Der er ingen almindelige bemærkninger til denne bestemmelse
Specielle bemærkninger
Der er tale om konsekvensændringer som følge af lov nr. 479 af 12. juni 2009 om ændring
af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv
socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark. Hermed blev bl.a. reglen i
§ 29 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om, hvornår et tilbud skal gives i henhold til en
jobplan, ændret, således at der fremover ikke stilles krav om at udarbejde eller revidere
en jobplan, selvom et tilbud har en varighed på 4 uger eller mere, hvis tilbuddet er fastsat
under en jobsamtale og er rettet mod beskæftigelse inden for områder, hvor der er behov
for arbejdskraft.
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§ 52 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. blev ved en fejl ikke affattet i overensstemmelse med denne udvidede adgang til at give visse tilbud uden jobplan.
Det foreslås derfor, at § 52 a konsekvensændres, således at et medlem, der efter 26 ugers
sammenlagt ledighed skal omfattes af de særlige regler i § 52 a, stk. 3 og 4, fremover omfattes af reglerne, når tilbuddet er på 4 uger eller mere – uanset om tilbuddet er givet i
henhold til en jobplan eller er fastsat under en jobsamtale og er rettet mod beskæftigelse
inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft.
Kommentarer fra høringsnotat
Som det fremgår af aftalen ”Flere unge i uddannelse og job” skal sanktionerne for unge
dagpengemodtageres udeblivelse uden rimelig grund fra læse- og skrivetesten fastsættes
efter de gældende regler om udeblivelse fra en beskæftigelsesfremmende aktivitet under
kontaktforløbet.
Efter de gældende regler sanktioneres dagpengemodtagere i overensstemmelse med
reglerne om sanktioner for udeblivelser fra jobsamtaler eller formidlings-, cv eller rådighedssamtaler, hvis de udebliver fra en aktivitet, som har et konkret beskæftigelsesrettet
sigte.
I lovforslaget er det derfor foreslået, at udeblivelser fra læse- og skrivetests sanktioneres på
samme måde som udeblivelser fra jobsamtaler mv. og aktiviteter med et konkret beskæftigelsesfremmende sigte. Udeblivelser sanktioneres således i overensstemmelse med de
gældende regler på dagpengeområdet.
Med hensyn til bemyndigelsen til ministeren fremgår det af lovbemærkningerne, hvorledes
bemyndigelsen til ministeren nærmere skal anvendes.

Sanktionering af forsikrede ledige ved udeblivelse fra læse- og skrivetest
Ikrafttræden: 1. maj 2010
Lovtekst: I § 63 a sker flere ændringer, så bestemmelsen fremover ser således ud:
§ 63 a. Der kan ikke udbetales dagpenge til et medlem, som udebliver fra en jobsamtale
hos jobcenteret eller hos anden aktør eller fra en henvisnings-, cv- eller rådighedssamtale i
arbejdsløshedskassen. Tilsvarende gælder, hvis medlemmet udebliver fra aktiviteter, som
har et konkret beskæftigelses- eller uddannelsesfremmende sigte. Dagpenge kan tidligst
udbetales, når medlemmet har henvendt sig til jobcenteret eller anden aktør henholdsvis
arbejdsløshedskassen om udeblivelsen, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Et medlem, som inden for 12 måneder efter at være blevet udelukket fra ret til
dagpenge efter stk. 1 uden fyldestgørende grund igen udebliver fra en samtale eller aktivitet efter stk. 1, pålægges en karantæne på 2 uger, jf. dog stk. 3.
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Stk. 3. Hvis medlemmet inden for 12 måneder efter at have fået en karantæne for at
udeblive fra en samtale eller aktivitet, jf. stk. 2, eller efter at have fået en karantæne for
selvforskyldt ledighed, jf. § 63, stk. 4, 1. pkt., uden fyldestgørende grund på ny udebliver fra
en samtale eller aktivitet efter stk. 1, bortfalder retten til dagpenge, indtil
1) et fuldtidsforsikret medlem har haft mere end 300 timers arbejde inden for 10 uger,
2) et deltidsforsikret medlem har haft mindst 150 timers arbejde inden for 10 uger eller
3) et medlem i mindst 26 uger uafbrudt har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt
omfang.
Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet de
nærmere regler for anvendelsen af bestemmelserne i stk. 1-3.
Almindelige bemærkninger
Der er ingen almindelige bemærkninger til denne bestemmelse
Specielle bemærkninger
Efter de gældende regler i § 63 a, stk. 1-3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., får dagpengemodtagere gradvist skærpede sanktioner ved gentagne udeblivelser fra jobsamtaler, henvisningssamtaler, cv- eller rådighedssamtaler.
Med hjemmel i gældende § 63 a, stk. 4, er det endvidere i de administrative regler i bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed fastsat, at disse sanktioner også finder anvendelse
ved udeblivelser fra aktiviteter med et konkret beskæftigelsesrettet sigte.
Første gang, en dagpengemodtager udebliver fra en samtale mv., udelukkes dagpengemodtageren fra retten til dagpenge, indtil pågældende har rettet henvendelse til jobcenteret, anden aktør henholdsvis a-kassen om udeblivelsen.
Anden gang, dagpengemodtageren inden for 12 måneder udebliver fra en samtale mv.
uden en gyldig grund, får dagpengemodtageren 2 ugers karantæne. Hvis dagpengemodtageren inden for de seneste 12 måneder forud for udeblivelsen har fået en karantæne for selvforskyldt ledighed efter § 63, stk. 4, 1. pkt., i arbejdsløshedsforsikringsloven, får
udeblivelsen de samme dagpengemæssige konsekvenser som en tredjegangsudeblivelse.
Tredje gang, dagpengemodtageren inden for 12 måneder igen udebliver fra en samtale
mv. uden en gyldig grund eller i øvrigt bliver selvforskyldt ledig, mister dagpengemodtageren retten til dagpenge, indtil pågældende inden for en periode på 10 uger har haft
ustøttet arbejde i mere end 300 timer (fuldtidsforsikrede) eller mindst 150 timer (deltidsforsikrede).
Det foreslås, at en ung dagpengemodtager under 30 år, som udebliver fra en læse- og
skrivetest, som pågældende er indkaldt til, sanktioneres på samme måde som ved udeblivelse fra jobsamtaler mv. og aktiviteter med et konkret beskæftigelsesrettet sigte.
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Det foreslås, at det i bestemmelsens stk. 1-3 præciseres, at reglerne finder anvendelse på
udeblivelse fra aktiviteter, som har et konkret beskæftigelses- eller uddannelsesfremmende sigte.
Læse- og skrivetest har et konkret beskæftigelses- eller uddannelsesfremmende sigte, da
læse- og skriveproblemer ikke må være en barriere for job og uddannelse. Læse- og skrivetest skal blandt andet sikre, at jobcenteret giver unge, der har behov herfor, de rigtige
tilbud om læse- og skrivekursus, der kan forbedre deres mulighed for at tage en ordinær
uddannelse eller arbejde.
Med hjemmel i bestemmelsens stk. 4 vil det herefter blive fastsat i de administrative regler,
at sanktionerne også finder anvendelse på udeblivelser fra læse- og skrivetests. Udeblivelserne vil således blive sanktioneret i overensstemmelse med de gældende regler i § 63 a i
lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed.
Endelig foreslås det, at bemyndigelsen til at fastsætte de nærmere regler overføres til beskæftigelsesministeren. Baggrunden er, at Beskæftigelsesministeriet pr. 1. oktober 2009 har
gennemgået en organisationsændring, hvorefter lovansvaret for lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og ansvaret for de administrative regler fastsat i medfør af loven fremover
henhører under flere af ministeriets styrelser. Beskæftigelsesministeren kan herefter overlade ansvaret til at fastsætte de nærmere regler til den relevante styrelse.
Kommentarer fra høringsnotat
Se kommentarer til § 52 a.
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ADMINISTRATIVE ÆNDRINGER
Nedenfor gengives de initiativer i ungeaftalen, der gennemføres administrativt og som får
betydning for unge mellem 18 og 30 år. Initiativerne er en del af ungeaftalen og er kort
beskrevet i aftalens bilag 2, der er gengivet i indledningen ovenfor, se side 22.
Beskæftigelsesministeriet har lavet et appendiks med uddybende beskrivelser af de enkelte initiativer samt faktaark til udvalgte initiativer. Disse gengives nedenfor under de enkelte
initiativer.
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Ny chance til unge
Appendiks:
Der gives et særligt tilskud til jobcentre, som gør en ekstra indsats og får flere unge under
30 år med mere end 12 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse i virksomhedsrettede aktive tilbud (løntilskud eller virksomhedspraktik). Det samlede initiativ lanceres i
starten af 2010.
Initiativet ’Ny Chance til unge’ udmøntes konkret efter nedenstående model:
• Målgruppen for indsatsen er a-dagpenge og kontanthjælpsmodtagere under 30 år
med mere end 12 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse, dog undtaget
match 3 i den nye matchmodel (dvs. gruppen af unge, der hverken kan arbejde eller
deltage i aktive tilbud – svarende til den nuværende match 5).
• Der gives et særligt tilskud på 20.000 kr. for hver ekstra helårsperson i målgruppen jobcentret har i virksomhedsrettet aktivt tilbud i indsatsperioden sammenlignet med niveauet før starten på den særlige indsats. Ved opgørelsen af det ekstra antal helårspersoner skal der tages hensyn til, at stigningen i antallet af unge helårspersoner i virksomhedsrettede tilbud ikke sker på bekostning af borgere i andre aldersgrupper.
• Tilskuddet ydes udelukkende til forløb med løntilskud i private eller offentlige virksomheder samt virksomhedspraktikforløb i private eller offentlige virksomheder.
• • Der afsættes i alt 76 mio. kr. til ’Ny chance til unge’.
• For det enkelte jobcenter udregnes en maksimal tilskudsramme, som fastsættes ud fra
antallet af borgere i målgruppen i det enkelte jobcenter.
• Kommunerne får udbetalt et a conto tilskud ved starten af indsatsen i 2010 og et i starten af 2011. Det samlede udbetalte tilskud til kommunen vil udgøre den maksimale tilskudsramme. Efter indsatsens afslutning i 2012 foretages en samlet opgørelse af meraktiviteten, som indsatsen har medført, og den enkelte kommunes endelige tilskud
beregnes på denne baggrund, og kommuner, der ikke udnytter den maksimale tilskudsramme, tilbagebetaler differencen.
• Kommunerne skal kontere det udbetalte tilskud som en indtægt på konto 6.45.53
'Administration vedrørende jobcentre' i den kommunale kontoplan med henblik på at
sikre, at de ekstra tilskud reelt anvendes i jobcentrene.
• Udgifter forbundet med den virksomhedsrettede indsats følger de almindelige regnskabs- og refusionsregler.
• Der vil ikke blive udarbejdet særlige regler vedrørende revision og tilsyn, idet midlerne
vil blive omfattet af den almindelig revisionskontrol i kommunerne, som de kommunale
revisorer foretager.
• Der afsættes knap 70 mio. kr. til de særlige tilskud svarende til, at op til ca. 3.500 flere
dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 30 år (helårspersoner) er i virksomhedsrettede aktive tilbud. Det samlede tilskud til kommunerne kan ikke overstige dette
beløb.
• De særlige tilskud vil blive udbetalt for en ekstra virksomhedsrettet indsats i perioden
1.7. 2010 til 31.12. 2011.

156

•
•
•

•

Endvidere afsættes 3 mio. kr. til lancering og evaluering af initiativet.
Endelig afsættes 3,5 mio. kr. til nødvendig it-understøttelse af initiativerne ’Strakstilbud
til 18-19-årige’ og ’Ny Chance til unge’.
Der vil være nationale måltal for både indsats og resultater og en kvalitativ og kvantitativ evaluering efter afslutning af initiativet. Der vil være fokus på andelen af unge
ydelsesmodtagere, der afgår til uddannelse eller job.
Evalueringen af initiativet drøftes med forligspartierne.

Faktaark:
Hvad gør regeringen?
Regeringen afsætter samlet 100 mio. kr. kroner over to år til et landsdækkende initiativ –
Ny chance til unge.
Hvorfor gør regeringen det?
’Ny chance til unge’ skal sikre, at flere unge kommer videre i uddannelse og i job. Den
særlige ’Ny chance til unge’ indsats vil betyde, at vi får endnu flere unge ud af passivitet
og over i job og uddannelse.
Regeringen har allerede taget mange initiativer for at motivere unge til at gå i gang med
en uddannelse eller et job, men der er fortsat nogle unge, der har gået ledige længe. Initiativet bidrager til at få kickstartet den nye ungeindsats i kommunerne, hvor kommunerne
skal sætte tidligt ind med samtaler og aktive tilbud til de unge.
Uddybning af forslaget
Med initiativet skal kommunerne tage fat i unge uden uddannelse under 30 år, der hænger fast i ledighed. Kommunerne ser på den enkeltes situation og giver udsatte unge en
aktiv og tidlig indsats med virksomhedsrettede tilbud, samtidig med at fokus er på mulighederne for, at den unge kommer i gang med en uddannelse.
Initiativet vil bygge videre på erfaringerne fra det tidligere ’Ny chance til alle’ initiativ, hvor
der var faste nationale måltal og løbende målinger af indsatsen – både på landsplan og i
hver enkelt kommune. Kommunerne bliver økonomisk belønnet for at give aktive tilbud til
unge i indsatsperioden.
Ikrafttrædelse
Initiativet bliver lanceret i begyndelsen af 2010 og vil løbe frem til og med 2011.
Økonomi
Regeringen foreslår, at der afsættes 100 mio. kr. til det 2-årige initiativ ’Ny chance til unge’.

Opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser
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Appendiks:
I tilfælde, hvor VLV-testen viser, at den unge har behov for at forbedre sine læse- og skrivekundskaber, er der enighed om, at jobcentrene skal sikres gode rammer for at kunne
tilbyde den unge et opkvalificerende læse- og skrivekursus i form af et FVU-læsningsforløb.
I de tilfælde, hvor jobcentret vurderer, at den unge har behov for et opkvalificerende kursus i matematik, skal jobcentrene ligeledes sikres gode rammer for at kunne tilbyde dette.
FVU-læsning er: ”Den Forberedende Voksen-uddannelse” med undervisning i at blive
bedre til at læse, stave og skrive. FVU-matematik er: ”Den forberedende voksenundervisning” i matematik.
• Der afsættes 25 mio. kr. årligt i en pulje i perioden 2010 til 2013 til finansiering af FVUforløb, hvilket fx kan finansiere cirka 4.500 FVU-læsningsforløb årligt. Der vil være overførselsadgang.
• Pengene vil blive fordelt efter et først-til-mølle princip.
• Tilskuddet konteres som en indtægt, der hvor kommunen afholder udgifterne i den
kommunale kontoplan.
• Midlerne i puljen kan anvendes af jobcentrene fra 1. januar 2010.
Faktaark:
Hvad gør regeringen?
Regeringen vil sikre mulighed for, at jobcentrene – hvis de vurderer det relevant – kan tilbyde læse- og skrivetest til unge under 30 år uden en ungdomsuddannelse, når den unge
henvender sig i jobcenteret. Derudover vil regeringen oprette en pulje til kommunernes
udgifter til relevante kurser, som kan finansiere, at flere unge kan få et læse-skrivekursus.
Hvorfor gør regeringen det?
Mange unge har dårlige læse- og stavekundskaber. Det er blandt andet dokumenteret i
Pisa-undersøgelsen. Undersøgelsen viser, at 16 procent af de danske unge er rigtig dårlige
til at læse og stave. De dårlige læse- og stavekundskaber er ofte en barriere for et videre
uddannelsesforløb eller et job.
Derfor skal flere unge have hjælp, så de kan blive bedre til at læse og skrive. Det er en
væsentlig forudsætning for, at de kan gå i gang med en kompetencegivende uddannelse eller få et ordinært job.
Uddybning af forslaget
Unge risikerer, at de aldrig får fodfæste på arbejdsmarkedet, hvis de ikke kan læse og skrive. Læse- og skrivevanskeligheder gør det svært at gennemføre en uddannelse og komme i job.
Derfor skal unge under 30 år, der henvender sig i jobcenteret, og som ikke har en ungdomsuddannelse, læse- og skrivetestes, hvis de har behov for det. Målet er at få fat i de
unge, der har læse- og skriveproblemer, så de kan få hjælp til at komme videre til uddannelse og job.
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Der oprettes også en pulje på 25 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013, der skal medfinansiere kommunernes udgifter til unge, der visiteres til at deltage i et læse- og skrivekursus.
Økonomi
Regeringen foreslår, at der afsættes i alt 35 mio. kr. om året frem til og med 2013 til de to
initiativer.

Forbedring for unge ledige af forsøgsordningen med opkvalificering ved ordinær ansættelse
Appendiks:
Den eksisterende forsøgsordning med opkvalificering ved ordinær ansættelse for-bedres
ved:
• At kravet til forudgående ledighed nedsættes fra 3 til 1 måned, når der er tale om unge ledige under 30 år i målgruppen.
• Forbedringen træder i kraft 1. januar 2010 og løber frem til 1. august 2012.
• Der afsættes samlet 3 mio. kr. til forsøget.
Faktaark:
Der er intet faktaark til dette initiativ

Oprettelse af en national Unge-enhed
Appendiks:
Der skal etableres en national Unge-enhed i regi af beskæftigelsessystemet.
• Unge-enheden skal understøtte jobcentrenes tilrettelæggelse af ungeindsatsen, så
den enkelte unge kan få en målrettet og sammenhængende indsats.
• Unge-enheden skal rådgive jobcentre med udgangspunkt i de nye ungeregler, samspillet mellem myndigheder samt om processer og organisering i forbindelse med ungeindsatsen.
• Unge-enheden tilknyttes og placeres fysisk i en af beskæftigelsesregionerne og servicerer jobcentre og kommuner i hele landet.
• Der afsættes 8 mio. kr. til Unge-enheden i perioden 2010–2012.
• Etableringen af Unge-enheden påbegyndes den 1. januar 2010, således at Ungeenheden er funktionsdygtig pr. 1. april 2010 og fungerer i to år.
Beskæftigelsesministeriet udarbejder endvidere en vejledning, der med udgangs-punkt i
gode erfaringer fra udvalgte jobcentre formidler, hvordan ungeindsatsen kan tilrettelægges bedst muligt. Der afsættes 1 mio. kr. hertil i 2010.
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Faktaark:
Hvad gør regeringen?
Regeringen vil oprette en national task force, der skal indsamle specialviden om unge og
indsatsen for unge.
Hvorfor gør regeringen det?
Unge skal have en målrettet og sammenhængende indsats. Derfor skal jobcentrene arbejde systematisk med at tilrettelægge ungeindsatsen og drage nytte af hinandens erfaringer.
Uddybning af forslaget
Den nationale task force vil med sin ekspertise på ungeområdet hjælpe jobcentrene til at
yde en målrettet og sammenhængende indsats for unge.
Der skal også udarbejdes en vejledning til medarbejderne i jobcentrene, som skal understøtte deres arbejde med at tilrettelægge indsatsen for unge. Vejledningen skal samtidig
bruges til at gøre jobcentrene mere opmærksomme på, at der med de nye ungeregler
stilles krav om, at der er fokus på uddannelse i den beskæftigelsesrettede indsats.
Den nationale task force bliver oprettet den 1. januar 2010.
Økonomi
Regeringen foreslår, at der afsættes i alt 8 mio. kr. fra 2010 - 2012 til den nationale task force, og 1 mio. kr. til at udarbejde en vejledning til jobcentrene om ungeindsatsen.

Nye initiativer over for nyuddannede akademikere
Appendiks:
Der iværksættes et initiativ for nyuddannede unge under 30 år med en lang videregående uddannelse:
• Der igangsættes et initiativ, der skal skaffe nyuddannede akademikere i arbejde inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder.
• Initiativet iværksættes den 1. januar 2010 og varetages af AC.
• Der afsættes 2 mio. kr. i 2010 til det nye akademikerinitiativ.
• Jobcentrene skal henvise alle unge akademikere under 30 år uden job efter senest
seks uger til en anden aktør, hvor de får en målrettet indsats, som hurtigst muligt kan
hjælpe dem i job.
• Den fremrykkede henvisning til anden aktør gælder fra marts 2010, hvorfra jobcentrene skal bruge det nye landsdækkende LVU-udbud.
Faktaark:
Hvad gør regeringen?
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Regeringen vil igangsætte et initiativ for unge akademikere, der skal få nyuddannede i
job inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder. En tidligere indsats, så alle
unge akademikere efter senest seks uger kommer ud til en specialiseret privat aktør.
Hvorfor gør regeringen det?
Nyuddannede unge med en videregående uddannelse, der skal ind på arbejdsmarkedet, er også ramt af den stigende ledighed. Derfor er der behov for en særlig indsats for
nyuddannede akademikere, så de ikke ender i langtidsledighed.
Uddybning af forslaget
Regeringen vil sikre, at alle unge akademikere uden job efter senest seks uger kommer ud
til en specialiseret privat aktør, hvor de får en målrettet indsats, som hurtigst muligt kan
hjælpe dem i job. De private aktører er eksterne leverandører af beskæftigelsesindsatsen,
som blandt andet er specialiserede i at hjælpe ledige akademikere. Der bliver gennemført et nyt udbud for at finde de bedst kvalificerede aktører til at varetage indsatsen for
ledige med langvarig uddannelse i efteråret 2009.
Regeringen vil også sætte gang i et initiativ for unge akademikere, der skal få nyuddannede i job inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder. Det nye initiativ skal
rette sig mod at skaffe nyuddannede akademikere i arbejde. Initiativet skal varetages af
AC og indebærer bl.a., at relevante virksomheder kontaktes for på den måde at skabe
jobåbninger.
Det nye initiativ for unge akademikere skal iværksættes 1. januar 2010 og løbe i et år.
Økonomi
Regeringen foreslår, at der afsættes 2 mio. kr. i 2010 til det nye akademikerinitiativ.

Fritidsjobinitiativ
Appendiks:
Fritidsjobinitiativet skal:
• Gøre adgangen til fritidsjob mere synlig og let tilgængelig ved at samle opslåede fritids- og studiejobstillinger samt relevant viden omkring fritidsjob på www.jobnet.dk.
• Øge jobcentrenes fokus og indsats i forhold til at få flere unge i fritidsjob.
• Initiativet iværksættes primo 2010.
• Der er afsat 3 mio. kr. i 2010 til initiativet, heraf 0,5 mio. kr. til tilpasninger på jobnet.dk.
Faktaark:
Hvad gør regeringen?
Unge med fritidsjob har større sandsynlighed for at få job senere i deres liv. Regeringen vil
derfor iværksætte et initiativ, hvor fritidsjob skal gøres lettilgængelige på en landsdæk-
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kende hjemmeside med jobsøgemaskine, personprofiler og gode råd til både den unge
og virksomhederne
Hvorfor gør regeringen det?
Regeringen vil gerne hjælpe svage unge i uddannelse og job. Undersøgelsen ’Fra fritid til
job’, som Rambøll Management har udarbejdet for Arbejdsmarkedsstyrelsen i 2009, viser,
at sandsynligheden for at være i beskæftigelse er næsten tre gange så høj for indvandrere og efterkommere, som har haft et fritidsjob, som den er for unge indvandrere og efterkommere, som ikke har haft et fritidsjob. Undersøgelsen viser også, at fritidsjob øger etniske
danske unges sandsynlighed for at komme i job.
Uddybning af forslaget
Beskæftigelsesministeriet igangsætter et initiativ, som skal gøre unge og virksomheder mere bevidste om mulighederne for og vigtigheden af at få et fritidsjob. Målet er at få flere
unge i fritidsjob.
Økonomi
Regeringen foreslår, at der afsættes 3 mio. kr. til initiativet i 2010.

Udslusning fra fængsler
Appendiks:
Der er ingen uddybende appendix-tekst til dette initiativ
Faktaark:
Hvad gør regeringen?
Unge, der bliver løsladt, skal have en dagligdag med indhold allerede fra den første dag
uden for murene, så de ikke bliver hængende i offentlig forsørgelse. Derfor vil regeringen
videreføre projekt High:Five, som Det Nationale Netværk af Virksomhedsledere står bag,
og som hjælper tidligere indsatte tilbage i job eller uddannelse.
Hvorfor gør regeringen det?
Det er en stor udfordring for unge at finde job, hvis de har plettede straffeattester. Der er
hvert år i alt 8.000 løsladelser fra de danske fængsler, og 35 pct. af de løsladte kommer i
fængsel igen inden for to år. Risikoen for, at unge falder tilbage i kriminalitet, er dermed
stor. Derfor har unge behov for, at der er nogle, der kan åbne dørene for dem ude på
virksomhederne.
Projekt High:Five har indtil videre hjulpet mere end 700 unge. To ud af tre er kommet i job
eller i gang med en uddannelse.
Uddybning af forslaget
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Regeringen foreslår, at projektet High:Five bliver videreført i en to-årig periode. Målet er, at
der bliver:
• Oprettet ca. 400 job og uddannelsespladser til unge, der har været i fængsel
• Bedre og mere systematisk opsamling på erfaringer og videndeling med blandt andet
kommuner og jobcentre
• Etableret målrettede indsatser, der skal forebygge kriminalitet. Det skal ske i samarbejde med kommunerne
• Udarbejdet en forankringsplan, så projektet bliver selvkørende, når de to år er gået.
Økonomi
Regeringen foreslår, at der i satspuljeforhandlingerne afsættes 10 mio. kr. til projektet i 2010
og 10 mio. kr. i 2011.

Projekt ”Unge – godt i gang”
Appendiks:
Der er ingen uddybende appendix-tekst til dette initiativ
Faktaark:
Hvad gør regeringen?
Regeringen vil sætte gang i et pilotprojekt med navnet ”Unge – godt i gang”. Udvalgte
jobcentre vil få en særlig bevilling til en ekstra hurtig indsats over for unge ledige.
Hvorfor gør regeringen det?
”Unge - godt i gang” skal ud over at hjælpe unge ledige være med til at skabe mere viden om, hvad der bedst hjælper unge i job. Når resultaterne af pilotprojektet foreligger, vil
regeringen overveje, hvordan den nye viden bedst kan indarbejdes i den tidlige indsats
for unge ledige i hele landet.
Uddybning af forslaget
I pilotprojektet ’Unge – godt i gang’ får jobcentrene mulighed for at afprøve effekten af
en meget tidlig og aktiv indsats. Den tidlige og aktive indsats betyder blandt andet, at
unge allerede bliver indkaldt til samtale i jobcentret i den første uge, de er ledige. Herefter
følger jobcentret op med samtaler hver eller hver anden uge. De svageste unge får en
indsats, allerede inden der er gået seks uger. Det kan være et tilbud om uddannelse, job
eller aktivering, men der kan også være tilbud om for eksempel psykologhjælp eller fysisk
træning.
Projektet udformes som et kontrolleret forsøg med en deltager- og en kontrolgruppe på i
alt 4.000 personer.
Ikrafttrædelse
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Projektet sættes i gang i oktober 2009 og løber frem til udgangen af 2010.
Økonomi
Regeringen foreslår, at der afsættes 20,5 mio. kr. til projektet ’Unge – godt i gang’.
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5. DEL: WIEDERQUIST-MODELLER
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Model nr. 1
Beskæftigelsesindsats og forsørgelsesydelse i hovedtræk

167

Beskæftigelsesindsats og forsørgelsesydelser i hovedtræk
Side 1 af 1

Lov om A-kasse dagpenge
Arbejdsløshedsdagpenge
Rådighedsvurdering
Sanktionering
Aktiveringsydelse
Transportgodtgørelse for forsikrede ledige

SDP-LOV
Ret til sygedagpenge

LAS

LAB
Tilbud, kap. 10-13b
Jobplan, kap. 9
Følgeydelser, kap. 14

Kontant- og starthjælp
Ledighedsydelse og
særlig ydelse
Enkeltydelse fx behandlingsudgifter m.v.

Transportgodtgørelse, kap. 15

Rådighedsvurdering

Ret og pligt tilbud, kap. 16-17

Sanktionering

Indsats overfor beskæftigede, kap. 18

Revalidering

Visitation/opfølgning
Medvirken

Individuelt kontaktforløb, kap. 7

Varighed og forlængelse
§ 56-ordninger
Alt vedr. øvrige betingelser for ydelsen

Pensionsloven
Tilkendelse af FØP

Tilmelding som arbejdssøgende + CV, kap. 5+6

Frakendelse af FØP

Regler for andre aktører, kap. 2a
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Model nr. 2
Beskæftigelsesindsatsen for unge, 15-17-årige
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Beskæftigelsesindsatsen for unge, 15-17 årige
Side 1 af 1

LAB
Tilbud, kap. 10-13b: Se boks nedenfor
Følgeydelser, kap. 14: Se boks nedenfor
Transportgodtgørelse, kap. 15: Se boks nedenfor

Tilbud til unge under 18 år, kap. 13b
Tilbud
Målgruppen kan efter en konkret vurdering modtage tilbud efter kap. 10 og 11,
§ 75b, stk. 1

Varighed
Kap. 10: Efter konkret vurdering
Kap. 11 – Hovedregel: Maksimalt op til 26 uger, § 75b, stk. 2, 1. pkt.
Kap. 11 – Undtagelse: Tilbuddet kan forlænges, hvis pågældende efter en individuel, konkret vurdering har behov herfor, § 75b, stk. 2, 2. pkt.

Følgeydelser
Målgruppen kan få følgeydelser efter kap. 14 og 15 efter samme bestemmelser
som modtagere af kontant- eller starthjælp, § 75b, stk. 1
__________________________________________________________________________

Særligt udsatte unge under 18 år
Målgruppen kan få tilbud efter kap. 11 og følgeydelser efter kap. 14 og 15 hvis
servicelovens tilbud ikke er tilstrækkelige, § 75c, stk. 1

Forsørgelsesydelser
Målgruppen kan få godtgørelse, der dog højst kan udgøre nedsat kontanthjælp
fastsat i aktivlovens § 25f, stk. 2, nr. 1, § 75c, stk. 2

Varighed
Fastsættes efter en konkret vurdering
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Model nr. 3
Beskæftigelsesindsatsen for unge, 18-30-årige
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Beskæftigelsesindsatsen for unge, 18-30 årige
Side 1 af 3

LAB
Tilbud, kap. 10-13a: Se bokse på side 2
Jobplan, kap. 9: Ingen særregler
Følgeydelser, kap. 14: Ingen særregler
Transportgodtgørelse,
kap. 15: Ingen særregler
æææ
Ret og pligt tilbud, kap. 16-17: Se boks på side 3
Indsats overfor beskæftigede, kap. 18: Ingen særregler, men voksenlærlingeordningen gælder for personer over 25 år, jf. § 98e

Individuelt kontaktforløb, kap. 7: Se boks nedenfor
Tilmelding som arbejdssøgende + CV, kap. 5-6: Ingen særregler

Individuelt kontaktforløb, kap. 7
1. samtale
Forsikrede ledige:

Kontant- og starthjælpsmodtage-

Senest når pågældende har mod-

re:

taget ydelse i sammenlagt 1 må-

Senest når pågældende har mod-

ned efter tilmelding som arbejds-

taget ydelse i sammenhængende

søgende, § 19

1 måned fra 1. henvendelse om
hjælp til kommunen, § 20

Efterfølgende samtaler for begge målgrupper minimum hver 3. måned

Uddannelsespålæg, § 21b
Målgruppe: Forsikrede ledige samt kontant- og starthjælpsmodtagere, der ikke
er fyldt 25 år og ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse og som
ikke har forsørgerpligt overfor hjemmeboende børn
Pålægges efter en individuel vurdering af, om pågældende kan gennemføre en
uddannelse på almindelige vilkår
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Beskæftigelsesindsatsen for unge, 18-30 årige
Side 2 af 3

Tilbud, kap. 10-13a
Kap. 10: Varighed
Hovedregel: Efter konkret behov
Undtagelse: Forsikrede ledige med erhvervskompetencegivende uddannelse
kan max. få 6 ugers tilbud indenfor de første 6 måneders sammenlagt ledighed,
jf. § 34, stk. 1, nr. 1
Modifikation: Begrænsningen gælder ikke tilbud om danskundervisning, § 36

Kap. 10: Tilbud om studie- og erhvervskompetencegivende uddannelse, § 37
Hovedregel: Kan ikke gives til målgruppen
Undtagelse: Personer med forsørgerpligt overfor hjemmeboende børn, stk. 2, nr. 1
Undtagelse: Forsikrede ledige, der er fyldt 25 år og har haft ca. 15 måneders ledighed, stk. 2, nr. 2
Undtagelse: Kontant- og starthjælpsmodtagere, der er fyldt 25 år, stk. 2, nr. 3
Krav til alle 3 undtagelser: Uddannelsen skal kvalificere til arbejde på områder,
hvor der er behov for arbejdskraft og må ikke vare længere end en professionsbachelor, stk. 3

Kap. 11: Virksomhedspraktik: Ingen særregler for målgruppen
Kap. 12: Ansættelse med løntilskud, § 51
Kapitlet kan anvendes til aktivering eller revalidering.
Unge kan kun opnå løntilskud som revalidender, dvs. kun løntilskud, såfremt de er
omfattet af bestemmelserne i stk. 3, nr. 1 eller nr. 2.
Stk. 3, nr.1: Løntilskud på grund af særlige forhold, fx hvis pågældende er langt
over alm. uddannelsesalder eller tidligere har haft tilknytning til arbejdsmarkedet
Stk. 3, nr. 2: Løntilskud hvis pågældende på grund af omfattende fysiske, psykiske
eller sociale problemer kun kan yde en meget begrænset arbejdsindsats

Kap. 13: Fleksjob: Ingen særregler for målgruppen
Kap. 13a: Selvforsørgere: Der er ingen særregler for målgruppen
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Beskæftigelsesindsatsen for unge, 18-30 årige
Side 3 af 3

Ret og pligt til tilbud, kap. 16-17
Kap. 16: De forsikrede ledige
1. tilbud: Skal gives og påbegyndes senest efter 13 ugers sammenlagt ledighed,
§ 85
Tilbuddet skal gives efter reglerne i kap. 10-12
Varighed: Tilbuddet skal vare minimum 6 måneder, men kan afbrydes. Afbruddet må maksimum være 4 uger, § 85, stk. 2
Ordinær uddannelse: Personer under 25 år, der påbegynder ordinær uddannelse som følge af uddannelsespålæg, har ret til at få uddannelsen som tilbud indtil
pågældende har haft 26 ugers sammenlagt ledighed, § 85, stk. 3
Efterfølgende tilbud: Der er ret og pligt til påbegyndelse af nyt tilbud hver gang
en ledig har modtaget forsørgelsesydelse i sammenlagt 6 måneder, § 89
Særligt for unge under 20 år: Første ret og pligt til tilbud skal i perioden 1. maj
2010 til og med 1. januar 2010 uanset bestemmelsen i § 85 påbegyndes senest
efter 4 ugers sammenlagt ledighed, jf. bekendtgørelse nr. 865 af 1. juli 2010, §
101, stk. 1.

Kap. 17: Kontant- og starthjælpsmodtagere
1. tilbud: Skal gives og påbegyndes senest efter 13 ugers sammenhængende
modtagelse af kontant- eller starthjælp, § 92, stk. 1
Tilbuddet skal gives efter reglerne i kap. 10-12
Varighed: Tilbuddet skal være minimum 6 måneder, men kan afbrydes. Afbruddet må maksimum være 4 uger, § 92, stk. 2
Efterfølgende tilbud: Der er ret og pligt til at påbegynde et nyt tilbud hver gang
pågældende har modtaget forsørgelsesydelse i sammenlagt 6 måneder, § 96
Særligt for unge under 20 år: Første ret og pligt til tilbud skal i perioden 1. maj
2010 til og med 1. januar 2010 uanset bestemmelsen i § 92 påbegyndes senest
efter 4 ugers sammenlagt ledighed, jf. bekendtgørelse nr. 865 af 1. juli 2010, §
101, stk. 2.
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Model nr. 4
Ret og pligt for forsikrede ledige
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Ret og pligt for forsikrede ledige
Side 1 af 1
Målgruppe
Under 20 år

Under 30 år*

1. tilbud
Hvornår

Bestemmelse

Senest efter 4
ugers sammenlagt ledighed

LAB § 85, stk. 4

Senest efter
13 ugers
sammenlagt
ledighed

Bkg. Nr. 865 af
1. juli 2010
§ 101, stk. 1

LAB § 85, stk. 1
og stk. 2

Efterfølgende tilbud
Varighed
6 sammenhængende
måneder.
6-månedersperioden
forlænges med de perioder, hvor tilbuddet
har været afbrudt.
Perioder uden tilbud
max 4 uger.
6 sammenhængende
måneder.
6-månedersperioden
forlænges med de perioder, hvor tilbuddet
har været afbrudt.

Hvornår

Bestemmelse

Varighed

Hver gang den pågældende
har haft 6 måneders sammenlagt ledighed.**

LAB § 89, stk. 1

Minimum
4 uger

Hver gang pågældende har
haft 6 måneders sammenlagt
ledighed.**

LAB § 89, stk. 1

Minimum
4 uger

Perioder uden tilbud
max 4 uger.
*§ 85, stk. 3: Unge under 25 år, der påbegynder en ordinær uddannelse på baggrund af et uddannelsespålæg efter § 21b, har ret til at få
uddannelsen som tilbud, indtil den unge har haft 26 ugers sammenlagt ledighed.
**§ 90 a. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, har efter 123 ugers sammenlagt ledighed ret og pligt til tilbud i resten af ledighedsperioden.
Tilbuddene skal så vidt muligt være virksomhedsrettede og være på mindst 6 timer i gennemsnit om dagen.
Stk. 2. Stk. 1, 2. pkt., finder ikke anvendelse på personer, der ansættes med løntilskud i en offentlig virksomhed, og hvor det fastsatte timetal
er på mindre end 6 timer i gennemsnit om dagen, jf. § 55.
Stk. 3. Er personen ikke i tilbud på det tidspunkt, hvor pågældende bliver omfattet af stk. 1, skal tilbud påbegyndes straks efter de 30 måneders sammenlagte ledighed.
Stk. 4. Ophører personen i et tilbud, skal den pågældende hurtigst muligt påbegynde et nyt tilbud.
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Model nr. 5
Ret og pligt for kontant- og starthjælpsmodtagere
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Ret og pligt for kontant- og starthjælpsmodtagere
Side 1 af 1

Målgruppe
Under 20 år

20-30 år

1. tilbud
Hvornår

Bestemmelse

Senest efter
4 ugers
sammenhængende
kontant- eller
starthjælp

LAB § 92, stk. 3

Senest efter
13 ugers
sammenhængende
kontant- eller
starthjælp

Bkg. Nr. 865 af
1. juli 2010
§ 101, stk. 2

LAB § 92, stk. 1
og stk. 2

Efterfølgende tilbud
Varighed
6 sammenhængende
måneder.
6-månedersperioden
forlænges med de
perioder, hvor tilbuddet har været afbrudt.
Perioder uden tilbud
max 4 uger.
6 sammenhængende
måneder.
6-månedersperioden
forlænges med de
perioder, hvor tilbuddet har været afbrudt.

Hvornår

Bestemmelse

Varighed

Hver gang der er modtaget
hjælp i 6 sammenhængende
måneder.

LAB § 96, stk. 1

Minimum
4 uger

Hver gang der er modtaget
hjælp i 6 sammenhængende
måneder.

LAB § 96, stk. 1

Minimum
4 uger

LAB § 96, stk. 1
og stk. 2

Minimum
4 uger

Perioder uden tilbud
max 4 uger.

Over 30 år

Senest efter
9 måneders
sammenhængende
kontant- eller
starthjælp

LAB § 95

Minimum 4 uger

Hver gang der er modtaget
hjælp i 6 sammenhængende
måneder.
Hvis 1. tilbud er modtaget og
afsluttet inden ydelsen er modtaget i 9 måneder, er der først
ret og pligt til næste tilbud, når
der er modtaget hjælp i 9 måneder efter 1. henvendelse til
kommunen.
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Model nr. 6
Sanktionsregler for kontanthjælpsmodtagere

179

Sanktionsregler for kontant- og starthjælpsmodtagere
Bestemmelse
Aktivloven §
36

Sanktionstype
Periodesanktion

Udarbejdet af Birgitte Vallø for Wiederquist, september 2009
Påvirkes ægteIndhold i bestemmelsen
Målgruppe
fællens kontanthjælp
Fradrag i hjælp ved udeblivelse uden rimelig grund fra et tilbud efter Alle
Nej
LAB eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning, herunder kontanttilbud eller foranstaltninger som led i sygeopfølgning. Fradraget
hjælpsmodsker pr. dag personen udebliver helt eller delvist.
tagere

Side 1 af 2
Bemærkninger
Der kan foretages et forholdsmæssigt fradrag i godtgørelsen
efter LAB § 83
Opgørelse af udeblivelse kan
ske samlet for en måned

Aktivloven §
37

Periodesanktion

Fradrag ved udeblivelse uden rimelig grund fra jobsamtale, herunder en samtale som led i en sygeopfølgning, en cv-samtale eller en
rådighedsvurdering i jobcenteret. Fradrag pr. dag indtil kontakt til
jobcenter er genoprettet.. Der foretages fradrag i hjælpen for den
dag, hvor samtalen eller rådighedsvurderingen skulle have fundet
sted, uanset om personen kontakter jobcentret samme dag.
Fradrag i hjælp for de dage en person uden rimelig grund har undladt at tilmelde sig som jobsøgende i jobcenter eller undladt at lægge CV ind i Jobnet

Aktivloven §
38

Periodesanktion

Aktivloven §
38, stk. 2

Periodesanktion

Fradrag i hjælp for de dage, hvor en person uden rimelig grund har
undladt at bekræfte sin tilmelding som arbejdssøgende. Der foretages ikke fradrag 1. og 2. gang inden for 12 måneder.

Aktivloven §
39

Punktsanktion

Nedsættelse af hjælpen med et fast beløb, hvis en person uden
rimelig grund:
 ophører med sit arbejde,
 afviser tilbud om arbejde
 undlader at give meddelelse om sygdom til jobcenteret eller
arbejdsgiveren
 undlader efter krav fra jobcenteret at søge konkrete job,
 undlader at give meddelelse om sygdom til kommunen i tilfælde, hvor den ledige er indkaldt til en sygeopfølgningssamtale eller foranstaltninger som led i sygeopfølgning
 ophører med en uddannelse, der er påbegyndt på baggrund af et uddannelsespålæg

Alle
kontanthjælpsmodtagere

Nej

Personer,
de alene
har ledighed
som problem
Personer,
der alene
har ledighed
som problem
Alle kontanthjælpsmodtagere

Nej

Nej

Nej

Der kan i en kalendermåned
alene gives en enkelt sanktion
efter denne bestemmelse
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Sanktionsregler for kontanthjælpsmodtagere pr. 01.10 2009
Udarbejdet af Birgitte Vallø for Wiederquist 2009

Bestemmelse
Aktivloven §
40

Sanktionstype
Punktsanktion

Indhold i bestemmelsen

Målgruppe

Bestemmelsen indeholder de faste beløb, som kontanthjælpsmodtageren nedsættes med efter § 39.

Aktivloven §
41

Periodesanktion

Aktivloven §
93a

Tilbagebetalingssanktion

Ophør af hjælp når en person uden rimelig grund:
 afviser tilbud efter LAB eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning, herunder foranstaltninger som led i
sygeopfølgning
 har gentagne udeblivelser fra tilbud, herunder sygeopfølgningsforanstaltninger, og udeblivelserne har et så betydeligt
omfang, at det kan sidestilles med afvisning
Kommunen kan træffes afgørelse om tilbagebetaling, når en person
to eller flere gange indenfor 12 måneder:
 uden timelig grund ophører med sit arbejde
 uden rimelig grund afviser tilbud om arbejde
 uden rimelig grund ophører i eller afviser tilbud efter LAB eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning, herunder uddannelsespålæg

Alle kontanthjælpsmodtagere
Alle kontanthjælpsmodtagere

Alle
kontanthjælpsmodtagere

Side 2 af 2
Påvirkes ægtefællens kontanthjælp
Nej

Bemærkninger

Ja

Det er en betingelse for ophør af
hjælp, at der er et åbent tilbud

Nej

Det er en kan bestemmelse
Der kan træffes afgørelse om
tilbagebetaling uanset personen
er tilbud efter LAB
Sanktionen gives samtidigt med
sanktion efter §39.-41.

Tilbagebetaling sker med et beløb svarende til en måneds kontanthjælp
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6. DEL: BILAG
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Bilag nr. 1
Orienteringsskrivelse nr. 9300 af 16. juni 2009
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Orientering om Folketingets vedtagelse af lovforslag L 183 om afbureaukratisering af reglerne om aktivering af unge, sanktionsreglerne for kontant- og
starthjælpsmodtagere og målretning af aktiveringsindsatsen m.v.
Til samtlige jobcentre, kommuner m.v.
Folketinget har den 28. maj 2009 vedtaget L 183: Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,
lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark (Afbureaukratisering af reglerne om aktivering af unge, sanktionsreglerne for kontant- og starthjælps-

modtagere og målretning af aktiveringsindsatsen m.v.)
Den vedtagne ændringslov (lov nr. 479 af 12. juni 2009) findes på Folketingets hjemmeside www.ft.dk.
Samme sted findes også lovforslaget L 183, som det blev fremsat, med bemærkninger til de enkelte bestemmelser.
Loven træder i kraft 1. august 2009. Ændringerne i lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven om nye
sanktionsbestemmelser og konsekvensændringer, som følge af disse, træder dog i kraft 1. oktober 2009.
Lovændringerne indeholder følgende elementer:
1)
2)
3)
4)

Forenkling af reglerne om aktivering af unge
Forenkling af sanktionsreglerne for kontanthjælp-, starthjælp- og introduktionsydelsesmodtagere
Forenkling af sagsbehandlingen i forbindelse med jobcentrenes modtagelse af borgerne
Målretning af aktiveringsindsatsen

Indholdet af orienteringsskrivelsen:
1. Forenkling af reglerne om aktivering af unge
1.1. Færre målgrupper og ekstra fokus på uddannelse
1.1.1. Ledige under 25 år uden forsørgelsespligt og uden uddannelse – uden umiddelbare forudsætninger for at gennemføre en uddannelse
1.1.2. Ledige under 25 år uden forsørgerpligt og uden uddannelse – med umiddelbare forudsætninger for at gennemføre en uddannelse
1.1.3. Ledige under 25 år uden uddannelse og med forsørgelsespligt samt ledige uden uddannelse
mellem 25 og 30 år
1.1.4. Ledige under 30 år med erhvervskompetencegivende uddannelse
1.2. Fremrykning af første jobsamtale. Helhedsvurdering for kontant- og starthjælpsmodtagere bortfalder.
1.3. Pålæg om at tage uddannelse på ordinære vilkår for unge under 25 år, der modtager kontanthjælp,
starthjælp eller arbejdsløshedsdagpenge.
1.4. Nye ensartede regler om:
- Tidlig aktivering
- Varighed af aktivering
- Anvendelse af aktiveringsredskaber
1.4.1. Ret og pligt til første tilbud for kontant- og starthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere
1.4.2. Konsekvensændringer i reglerne om efterfølgende tilbud
1.4.3. Konsekvensændringer i hidtidige regler for ret og pligt til første tilbud for personer under 30
år
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1.5. Mulighed for tilbud om ordinær uddannelse
1.6. Mulighed for mere end 6 ugers tilbud om vejledning og opkvalificering for dagpengemodtagere
uden erhvervskompetencegivende uddannelse i første ledighedsperiode.
1.7. Bortfald af pligt til tilbud på grund af ordinær beskæftigelse for dagpengemodtagere.
2. Forenklet sagsbehandling ved jobcentrenes modtagelse af borgerne
2.1. Mulighed for at indkalde kontant- og starthjælpsmodtagere til cv-samtale meget tidligt i forløbet
2.2. Afskaffelse af helhedsvurdering ved første samtale for kontant- og starthjælpsmodtagere
3. Målretning af beskæftigelsesindsatsen
3.1. Fremrykning af tidspunktet for godkendt cv i Jobnet
3.2. Målretning af tilbud
3.3. Målretning af jobplaner
I denne orienteringsskrivelse beskrives ændringerne til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som vedrører
punkt 1, 3 og 4 ovenfor.
For så vidt angår ændringerne i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik henvises
til:
– Arbejdsdirektoratets nyhedsbrev af 15. juni 2009 til a-kasserne
– Arbejdsdirektoratets cirkulæreskrivelse af 3. juni 2009 vedrørende forenkling af sanktionsreglerne.
Nyhedsbrevet og cirkulæreskrivelsen kan ses på Arbejdsdirektoratets hjemmeside.

I. Forenkling af reglerne om aktivering af unge:
De nye forenklede regler retter sig mod unge under 30 år, der modtager arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, starthjælp samt introduktionsydelse.
Med de nye regler skal der fremover være særlig fokus på, at unge uden uddannelse får en uddannelse, og
at indsatsen skal ske tidligt i ledighedsforløbet, og endvidere at regelsættet skal være enkelt at forstå for de
unge og for jobcenterets medarbejdere.
Alle unge, der er i stand til at tage en uddannelse, skal tilskyndes til at tage en ordinær uddannelse. Unge,
der ikke umiddelbart har forudsætninger for at gennemføre en uddannelse, skal have en indsats, der så vidt
muligt leder dem på vejen mod en uddannelse, fx aktivering med et uddannelsesperspektiv for den unge.
Hvis dette ikke er muligt, skal indsatsen rettes mod at hjælpe den unge til at få varig ordinær beskæftigelse.
Om muligt bør dette ske inden for et område, som på sigt kan indeholde et uddannelsesperspektiv.
Unge ledige, der allerede har en erhvervskompetencegivende uddannelse, skal som hovedregel hurtigst
muligt i job.
1.1. Færre målgrupper og ekstra fokus på uddannelse
Med de nye forenklede regler vil der blive tale om 4 indsatsområder som retter sig mod følgende 4 målgrupper, uanset om der er tale om modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp eller starthjælp.
1.1.1. Ledige under 25 år uden forsørgerpligt og uden uddannelse - uden umiddelbare forudsætninger for at gennemføre en uddannelse
Pr. 1. august 2009 skal jobcenteret for alle unge kontanthjælps-, starthjælps- og dagpengemodtagere under
25 år uden forsørgerpligt for hjemmeboende børn og uden en erhvervskompetencegivende uddannelse vurdere, om de kan tage en uddannelse på ordinære vilkår.
Når dette ikke vurderes at være tilfældet, skal jobcenteret og den unge igennem kontaktforløbet og aktivering vurdere den langsigtede uddannelsesegnethed og afklare, om personen kan opnå forudsætningerne for
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at kunne gennemføre en ordinær uddannelse. Hvis dette er tilfældet, tilrettelægger jobcenteret i samspil
med den unge et aktiveringsforløb, som skal lede den unge på vejen mod en uddannelse, således at den
unge bibringes forudsætningerne for at tage en ordinær uddannelse.
Et eksempel kunne være en 22-årig person med 9 års skolegang bag sig, som har haft et antal korterevarende job, og tidligere har påbegyndt uddannelser uden at have været i stand til at afslutte dem. I samarbejde med jobcenteret finder personen ud af, at uddannelsen som SOSU-hjælper måske kunne være en
mulighed. Første trin på vejen kan eksempelvis være tilbud om virksomhedspraktik på et plejehjem.
Hvis jobcenteret ikke skønner, at det aktuelt er muligt at hjælpe den unge i retning af ordinær uddannelse,
målrettes indsatsen i stedet mod ordinær beskæftigelse, fx via tilbud om særligt tilrettelagte uddannelsesforløb eller virksomhedspraktik. I forbindelse med den løbende opfølgning skal jobcenteret have fokus på, om
der er sket en udvikling i den unges forudsætning for at få ordinær uddannelse. Det er således vigtigt, at
jobcenteret løbende drøfter mulighederne for uddannelse med den unge.
1.1.2. Ledige under 25 år uden forsørgerpligt og uden uddannelse - med forudsætninger for at
tage en uddannelse
Vurderer jobcenteret, at en ung ledig under 25 år, der ikke har forsørgerpligt over for hjemmeboende børn
og ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, kan tage en uddannelse på ordinære vilkår, skal
den unge have et pålæg om at søge ind på, påbegynde og gennemføre en uddannelse.
Dette gælder allerede for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere under 25 år uden forsørgerpligt.
Ændringen går derfor ud på, at målgruppen også omfatter dagpengemodtagere samt kontant- og starthjælpsmodtagere, som har problemer ud over ledighed. Der vil således være ens regler for alle uddannelsesegnede unge under 25 år, der ikke har forsørgerpligt over for hjemmeboende børn.
Et eksempel kunne være en person, som efter afsluttet studentereksamen har haft forskellige ufaglærte job
i et år og dermed opnået dagpengeret, hvorefter personen bliver ledig. Jobcenteret vurderer, at personen er
egnet til at tage uddannelse, og personen får derfor ved første samtale efter en måned på dagpenge et pålæg om uddannelse på ordinære vilkår.
1.1.3. Ledige under 25 år uden uddannelse og med forsørgerpligt samt unge uden uddannelse
mellem 25 og 30 år.
Denne målgruppe omfatter dels unge under 25-årige med forsørgerpligt overfor hjemmeboende børn, som
ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, og dels unge mellem 25 og 30 år – såvel forsørgere
som ikke-forsørgere – som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse.
For disse skal indsatsen rettes mod, at de enten hurtigst muligt skal i ordinær uddannelse på almindelige
vilkår eller i ordinær beskæftigelse.
Jobcentrene skal i forbindelse med kontaktforløbet ud over at have fokus på muligheden for at få de unge i
job via målrettet kontakt og aktivering, tale med den ledige om muligheder for at tage ordinær uddannelse
på ordinære vilkår, herunder evt. henvise den ledige til at søge råd og vejledning hos relevante uddannelsesinstitutioner eller Ungdommens Uddannelsesvejledning.
Det vil desuden være muligt at give en mindre gruppe tilbud om ordinær uddannelse i form af enten studieeller erhvervskompetencegivende uddannelse på hidtidigt ydelsesniveau.
Det er en betingelse, at jobcenteret konkret vurderer, at dette vil medvirke til, at den ledige hurtigst muligt
opnår varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse. Dette indebærer, at hvis det vurderes, at den
unge hurtigere vil kunne opnå varig beskæftigelse eller hel eller delvis selvforsørgelse ved fx et kortere tilbud om vejledning og opkvalificering eller et virksomhedsrettet tilbud, skal den unge ikke have tilbud om en
studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse.
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For at få et sådant tilbud om en erhvervskompetencegivende uddannelse på hidtidigt ydelsesniveau er det
en betingelse, at den ledige ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse i forvejen, og at personen
enten er under 30 år og forsørger til hjemmeboende børn, eller er mellem 25 og 30 år og har været ledige
så længe, at pågældende har ret og pligt til efterfølgende tilbud. Det vil typisk sige efter 15 måneders ledighed.
Et eksempel kunne være en 23-årig person på kontanthjælp med forsørgerpligt overfor hjemmeboende
børn, som har flere kortvarige ansættelser bag sig, og som aldrig har fået varigt fodfæste på arbejdsmarkedet. Ved samtale med jobcenteret bliver personen tilbudt at tage en uddannelse som sygeplejerske, mens
personen bevarer sin kontanthjælp. Det sker, fordi jobcenteret vurderer, at personen vil kunne gennemføre
denne uddannelse, hvis personen får mulighed for at gøre det på en ydelse, der svarer til den kontanthjælp,
personen får. Skulle personen uddanne sig med elevløn, ville uddannelsen med stor sandsynlighed ikke blive
gennemført.
1.1.4. Ledige under 30 år med erhvervskompetencegivende uddannelse
Målet for denne gruppe er at hjælpe dem i job via målrettet kontaktforløb og aktivering. De skal undgå længerevarende ledighed, så de ikke mister kontakten til arbejdsmarkedet og risikerer at forringe deres kvalifikationer. Derfor skal jobcenteret som hidtil rette indsatsen mod, at de hurtigst muligt skal i ordinær beskæftigelse.
Et eksempel kunne være en 28-årig person, som efter konstant beskæftigelse som kontorassistent er blevet
ledig. Da personen efter tre måneder på dagpenge stadig er ledig, gives der et tilbud om et jobsøgningskursus efterfulgt af et tilbud om ansættelse med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver.

1.2. Fremrykning af første jobsamtale. Helhedsvurderingen for kontant- og starthjælpsmodtagere bortfalder.
I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er foretaget følgende ændringer:
5.§ 19 affattes således:
»§ 19. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, skal første jobsamtale efter § 16 afholdes, senest når personen
har modtaget offentlige forsørgelsesydelser i sammenlagt
1) 1 måned efter tilmelding som arbejdssøgende i jobcenteret, såfremt personen er under 30 år, eller
2) 3 måneder efter tilmelding som arbejdssøgende i jobcenteret, såfremt personen er fyldt 30 år.«
6.§ 20 affattes således:
»§ 20. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, skal første jobsamtale efter § 16 afholdes, senest når
personen har modtaget offentlige forsørgelsesydelser i sammenhængende
1) 1 måned fra første henvendelse om hjælp til kommunen, såfremt personen er under 30 år, eller
2) 3 måneder fra første henvendelse om hjælp til kommunen, såfremt personen er fyldt 30 år.«
7. I § 21, stk. 1, ændres »perioden på 3 måneder« til: »perioderne på 1 og 3 måneder«.

Fremrykning af tidspunktet for første jobsamtale
Med henblik på at sikre en tidlig indsats er det med ændringen af §§ 19 og 20 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats sket en fremrykning fra 3 måneder til 1 måned for det tidspunkt, hvor første jobsamtale senest
skal være afholdt for personer under 30 år.
For dagpengemodtagere under 30 år skal den første jobsamtale fremover afholdes senest, når personen har
modtaget offentlige forsørgelsesydelser i sammenlagt 1 måned efter tilmelding som arbejdssøgende, og for
kontanthjælpsmodtagere under 30 år senest, når personen har modtaget offentlige forsørgelsesydelser i
sammenhængende 1 måned fra første henvendelse om hjælp til kommunen.
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Der er ikke sket ændringer i tidspunktet for første samtale for personer, der er fyldt 30 år.

Afskaffelse af helhedsvurderingen for kontant- og starthjælpsmodtagere
Den hidtidige regel, der har stået i § 20, 2. pkt., om, at der ved den første jobsamtale skal foretages en
helhedsvurdering af kontant- og starthjælpsmodtagere, er afskaffet. Der henvises til denne skrivelses afsnit
2.2.

1.3. Pålæg om at tage uddannelse på ordinære vilkår for unge under 25 år, der modtager kontanthjælp, starthjælp eller arbejdsløshedsdagpenge
I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er foretaget følgende ændringer:
8.Overskriften til § 21 b affattes således:
»Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse«
9. I § 21 b, stk. 1 og 3, ændres »Kommunen« til: »Jobcenteret«.
10. I § 21 b, stk. 1, ændres »§ 2, nr. 2« til: »§ 2, nr. 1-3«.
11. I § 21 b, stk. 2 og 5, ændres to steder »kommunen« til: »jobcenteret«.
25.§ 85 affattes således:
»§ 85. … [Se afsnit 1.4.]
Stk. 2. Unge under 25 år, som påbegynder en ordinær uddannelse på baggrund af et uddannelsespålæg efter
§ 21 b, har ret til at få uddannelsen som tilbud, indtil den unge har haft 26 ugers sammenlagt ledighed.«
Efter de hidtil gældende regler skal jobcenteret i forbindelse med det individuelle kontaktforløb vurdere, om
kontant- og starthjælpsmodtagere under 25 år, som alene har ledighed som problem, og som ikke har en
erhvervskompetencegivende uddannelse og ikke har forsørgerpligt over for hjemmeboende børn, kan tage
en almindelig uddannelse på ordinære vilkår.
Hvis den unge vurderes at kunne dette, får personen et pålæg om at søge ind på, påbegynde og gennemføre en uddannelse.
Med ændringerne af § 21 b udvides målgruppen, der på denne måde kan få pålæg om at tage uddannelse
på ordinære vilkår, med dagpengemodtagere under 25 år og med ikke arbejdsmarkedsparate unge kontantog starthjælpsmodtagere under 25 år.
Dermed omfatter målgruppen for uddannelsespålæg alle dagpenge-, kontant- og starthjælpsmodtagere
under 25 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse og uden forsørgerpligt over for hjemmeboende børn.
Jobcenteret skal således for alle disse unge vurdere, om de har forudsætningerne for at tage en ordinær
uddannelse på almindelige vilkår.
Ordningen indebærer, at den unge, der får pålæg om at tage uddannelse, skal tage uddannelsen på samme
vilkår som andre unge, dvs. med SU, elevløn eller lignende.
Proceduren for uddannelsespålæg vil være den samme, som der hidtil alene har været gældende for arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere under 25 år uden forsørgerpligt.
Det vil sige, at hvis jobcenteret vurderer, at den unge kan tage uddannelse, får personen pålæg om inden
for en fastsat tidsfrist at komme med forslag til en eller flere studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelser, som det er realistisk for den unge at søge om optagelse på. Det er jobcenteret, der konkret vurderer, hvor lang tidsfrist den unge skal have til at komme med forslag.
Herefter pålægger jobcenteret den unge at søge om optagelse på en eller flere konkrete uddannelser og at
påbegynde den uddannelse, som den pågældende optages på. For at jobcenteret kan give den unge et pålæg, skal der være et forsørgelsesgrundlag under hele uddannelsen i form af SU, elevløn eller lignende (fx
praktikløn eller skoleydelse).
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Jobcenteret skal tage hensyn til den unges ønsker ved fastlæggelsen af, hvilke uddannelser det vil være
relevant for den unge at søge ind på.
Reglerne om ret og pligt til tilbud efter 13 ugers ledighed gælder også unge under 25 år uden uddannelse,
der får pålæg om at tage uddannelse. Det betyder, at disse unge skal have tilbud om aktivering frem til
starten på uddannelsen, og at tilbuddet stopper på dette tidspunkt. Jobcentrene bør for unge, der får uddannelsespålæg, tilstræbe at give et tilbud, der harmonerer med den valgte uddannelse.
Der kan henvises til Arbejdsmarkedsstyrelsens orienteringsskrivelse nr. 10092 af 23. marts 2006, der ligger
på Retsinformation, hvori der findes en udførlig beskrivelse af ordningen med uddannelsespålæg.

Særligt for unge dagpengemodtagere, der påbegynder uddannelsen inden for 26 ugers sammenlagt ledighed
Unge dagpengemodtagere, der får et uddannelsespålæg, vil med ændringen af § 85, stk. 2, have mulighed
for at tage en mindre del af den ordinære uddannelse som tilbud på hidtidig ydelse. Denne mulighed vil
gælde fra det tidspunkt, hvor de påbegynder uddannelsen, og indtil de har haft 26 ugers sammenlagt ledighed. Herefter vil forsørgelsesgrundlaget under uddannelsen være SU, elevløn eller lignende.
Hvis uddannelsen først starter efter de første 26 ugers sammenlagte ledighed, er der ikke denne mulighed.
Da sigtet er, at disse unge skal gennemføre den ordinære uddannelse, vil det i medfør af den gældende
bemyndigelsesbestemmelse i lovens § 25 blive fastsat i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats,
at disse unge fra uddannelsen starter og indtil de har haft 26 ugers sammenlagt ledighed, fritages for rådighedsforpligtelsen efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Ang. ophør af uddannelsen uden rimelig grund
Jobcenteret skal sørge for, at unge, der uden rimelig grund ophører med en uddannelse, umiddelbart efter
ophør med uddannelsen bistås med at finde et arbejde eller får et tilbud efter kapitel 10-12.
Hvis en ung opgiver en påbegyndt uddannelse, skal jobcenteret vurdere, om den unge vil kunne påbegynde
en anden uddannelse.

Ang. sanktionsregler i forbindelse med uddannelsespålæg:
Dagpengemodtagere
Unge dagpengemodtagere under 25 år, der får uddannelsespålæg, omfattes af de sanktionsregler, som i
øvrigt gælder for dagpengemodtagere, der ikke medvirker til eller følger op på aftaler om tilbud eller beskæftigelsesindsatsen, eller som udebliver fra, afslår eller ophører i et tilbud givet af jobcenteret.
Det betyder, at de nye regler for uddannelsespålæg sanktioneres i overensstemmelse med de gældende
regler på arbejdsløshedsdagpengeområdet.
Det indebærer, at unge dagpengemodtagere under 25 år får 3 ugers karantæne for selvforskyldt ledighed,
hvis de uden gyldig grund afslår at medvirke til eller følge op på et uddannelsespålæg eller udebliver fra,
afslår, eller ophører i en uddannelse på baggrund af et uddannelsespålæg.
Endvidere indebærer det, at hvis en ung dagpengemodtager bliver selvforskyldt ledig to gange inden for 12
måneder - uanset årsagen - mister personen retten til arbejdsløshedsdagpenge, indtil den pågældende har
haft 300 timers ustøttet arbejde inden for en periode på 10 uger (fuldtidsforsikret). For deltidsforsikrede er
kravet 150 timers ustøttet arbejde inden for en periode på 10 uger.

Kontanthjælpsmodtagere
Efter de gældende sanktionsregler i lov om aktiv social politik kan hjælpen til unge, der får et uddannelsespålæg, ophøre efter lovens § 41, hvis personen ikke efterkommer det, så længe den unge fortsat har muilghed for at søge ind på eller påbegynde den valgte uddannelse. Hvis personen ophører med en pålagt uddannelse, og der ikke længere er mulighed for at genoptage den, kan kommunen yde fremtidig hjælp med
tilbagebetalingspligt.
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Pr. 1. oktober 2009 træder de nye sanktionsregler i kraft. I forhold til uddannelsespålæg betyder det, at
hjælpen fortsat vil kunne ophøre, hvis den unge ikke efterkommer uddannelsespålægget, så længe den
unge fortsat har mulighed for at søge ind på eller påbegynde den valgte uddannelse. Hvis personen ophører
med uddannelsen, og der ikke længere er mulighed for at genoptage den, vil der kunne gives en punktsanktion, jf. § 39, nr. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Det skal altid vurderes, om den unge havde en rimelig grund efter lov om aktiv socialpolitik § 13, stk. 4 og
evt. stk. 5, til ikke at søge ind på eller påbegynde den valgte uddannelse eller til at ophøre med uddannelsen.
1.4. Nye ensartede regler om
– tidlig aktivering
– varighed af aktivering
– anvendelse af aktiveringsredskaber

1.4.1. Ret og pligt til første tilbud for kontant- og starthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere
I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er foretaget følgende ændringer:
25.§ 85 affattes således:
»§ 85. Personer under 30 år, der er omfattet af § 2, nr. 1, har senest efter sammenlagt 13 ugers ledighed ret og
pligt til tilbud efter kapitel 10-12. Tilbuddet skal have en sammenhængende varighed på mindst 6 måneder.
Stk. 2. ….. [Se afsnit 1.3]
26.§ 86 ophæves.
30.§ 92 affattes således:
»§ 92. Personer under 30 år, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, har efter en sammenhængende periode på 13
uger på kontanthjælp eller starthjælp fra første henvendelse om hjælp til kommunen ret og pligt til at påbegynde
tilbud efter kapitel 10-12. Tilbuddet skal have en sammenhængende varighed på mindst 6 måneder.«
Med den nye affattelse af § 85, stk. 1, og § 92 og ophævelsen af § 86 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats forenkles reglerne om ret og pligt til første tilbud for alle kontanthjælps-, starthjælps- og dagpengemodtagere under 30 år, således at
1) Tilbuddet skal gives senest efter de har modtaget ydelser i 13 uger,
2) Tilbuddet skal have en varighed på minimum 6 sammenhængende måneder, og
3) Tilbudsviften kan anvendes fleksibelt ud fra den enkelte unges behov.
Tidspunktet for ret og pligt til tilbud indtræder senest, når den ledige har modtaget ydelser i 13 uger. Dette
betyder bl.a., at tidspunktet for første ret og pligt-tilbud til unge dagpengemodtagere fremrykkes.
De gældende principper for opgørelse af ledigheden skal anvendes, dvs. at kontant- og starthjælpsmodtagere skal have første ret og pligt-tilbud senest, når personen har modtaget kontant- eller starthjælp i sammenhængende 13 uger efter første henvendelse til kommunen om hjælp og for dagpengemodtagere, når personen har haft sammenlagt 3 måneders ledighed.
Med henblik på at forenkle reglerne og for at sikre en ensartet minimumsvarighed for alle ledige unge, skal
første ret og pligt-tilbud have en minimumslængde på 6 sammenhængende måneder.
Hele den almindelige vifte af redskaber til aktivering for alle unge kontanthjælps- starthjælps- og arbejdsløshedsdagpengemodtagere vil kunne anvendes. Det vil sige løntilskud (privat og offentligt), virksomhedspraktik samt vejledning og opkvalificering.
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Mulighederne for at anvende hele redskabsviften omfatter også unge, der skal aktiveres, indtil de efter et
uddannelsespålæg påbegynder en uddannelse, jf. ovenfor under afsnit 1.3.
Sigtet er, at jobcenteret ud fra den enkeltes behov skal kunne tilrettelægge en relevant beskæftigelsesindsats, hvor de forskellige tilbudsmuligheder kan kombineres.

Der vil dog være følgende begrænsninger:
1. Det følger af de generelle gældende regler om løntilskud til private arbejdsgivere, at personen skal have
en forudgående ledighed på 6 måneder.
2. Unge dagpengemodtagere under 30 år, der har en erhvervskompetencegivende uddannelse, vil inden for
de første 6 måneders sammenlagt ledighed højst kunne gives tilbud om vejledning og opkvalificering i op til
6 uger. Der henvises til afsnit 1.6 i denne orienteringsskrivelse.
3. Hvis forsørgere med hjemmeboende børn eller ledige, der er fyldt 25 år, og som har været ledige så længe, at de har ret og pligt til efterfølgende tilbud, skal have tilbud om en erhvervskompetencegivende uddannelse, så skal uddannelsen kvalificere til arbejde inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft, dvs.
der skal være gode eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder, og der må ikke være tale om en uddannelse
med en længere varighed end en professionsbacheloruddannelse. Der henvises til afsnit 1.5. i denne skrivelse.

1.4.2. Konsekvensændringer i reglerne om efterfølgende tilbud
I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er foretaget følgende ændringer:
27.§ 89 affattes således:
»§ 89. Når en person, der er omfattet af §§ 85, 87 eller 88, har afsluttet det første tilbud, har personen ret og
pligt til at påbegynde et nyt tilbud, hver gang den pågældende har modtaget offentlige forsørgelsesydelser i
sammenlagt 6 måneder efter stk. 5, jf. dog stk. 2 og 3.
Stk. 2. Når en person, der er omfattet af § 87, har modtaget og afsluttet sit første tilbud før 9 måneders sammenlagt ledighed og personen efter afslutningen af tilbuddet har modtaget offentlige forsørgelsesydelser i sammenlagt mindst 6 måneder, har pågældende dog først ret og pligt til at påbegynde efterfølgende tilbud ved 9 måneders sammenlagt ledighed.
Stk. 3. Når en person, der er omfattet af § 88, har modtaget og afsluttet sit første tilbud før 6 måneders sammenlagt ledighed og personen efter afslutningen af tilbuddet har modtaget offentlige forsørgelsesydelser i sammenlagt mindst 6 måneder, har pågældende dog først ret og pligt til at påbegynde efterfølgende tilbud ved 6 måneders sammenlagt ledighed.
Stk. 4. Efter afslutningen af det første tilbud efter §§ 85-88 har personen efter de 6 eller 9 måneders sammenlagt
ledighed i resten af ledighedsperioden tillige ret til tilbud, hvis personen anmoder herom.
Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om opgørelse af perioden på 6 måneder med offentlige forsørgelsesydelser, herunder om, hvilke ydelser der medregnes i opgørelsen.«
32. I § 96, stk. 1, ændres »§§ 92-94« til: »§ 92«.
Nyaffattelsen af § 89 og ændringen af § 96, stk. 1, er konsekvensændringer i reglerne om efterfølgende
tilbud, som følge af de ændrede §§ 85 og 89 om ensartede regler om tidspunktet for ret og pligt til aktivering, varigheden af aktiveringen og fri anvendelse af aktiveringsredskaber.
Der er tale om redaktionelle ændringer, som ikke ændre ved de gældende regler for ret og pligt til efterfølgende tilbud.
Dog er det i medfør af ændringslov nr. 483 af 12. juni 2009 om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem (lovforslag L 185) indsat i § 89, stk. 1-3, at det er påbegyndelsestidspunktet, der tænkes
på med tidspunktet for efterfølgende tilbud. Dette er sket for at harmonisere tidspunktet for dagpengemod-
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tageres ret og pligt til aktivering med tidspunktet for kontant- og starthjælpsmodtagere. Der henvises til
selvstændig orienteringsskrivelse om vedtagelsen af L 185.

1.4.3. Konsekvensændringer i hidtidige regler for ret og pligt til første tilbud for personer under
30 år
I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er foretaget følgende ændring:
29.§ 91 b ophæves.
31.§§ 93 og 94 ophæves.
Ophævelsen af § 91 b, § 93 og § 94 er konsekvensændringer som følge af de nye regler om ensartede regler i den nyaffattede § 92 om tidspunktet for ret og pligt til aktivering, varigheden af aktiveringen og frit
anvendelse af aktiveringsredskaber.
Ændringerne medfører en ophævelse af de hidtidige regler for ret og pligt til første tilbud for arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere mellem 25 og 30 år, som ikke har forsørgerpligt eller uddannelse, og for arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere under 30 år, der har gennemført en
uddannelse, samt for ikke arbejdsmarkedsparate kontant- eller starthjælpsmodtagere under 30 år.
1.5. Mulighed for tilbud om ordinær uddannelse
I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er foretaget følgende ændringer:
21.Overskriften til § 37 affattes således:
»Særligt om studie- og erhvervskompetencegivende uddannelser«
22.§ 37 affattes således:
»§ 37. Personer under 30 år, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, 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. 2 og 3, og som har ret og pligt til efterfølgende tilbud efter § 96.
Stk. 3. Ved afgørelse efter stk. 2 om tilbud til en erhvervskompetencegivende uddannelse skal uddannelsen kvalificere til arbejde inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft, og der må ikke være tale om en uddannelse med længere varighed end en professionsbacheloruddannelse.«
Efter de hidtidige regler for såvel kontant- og starthjælpsmodtagere som dagpengemodtagere kan der som
hovedregel ikke gives tilbud om SU-berettigende uddannelser til personer under 30 år. Dette gælder dog
ikke for personer, som har forsørgerpligt over for hjemmeboende børn eller som har opbrugt retten til støtte
fra Statens Uddannelsesstøtte.
Med ændringen af § 37 er der mulighed for at give tilbud om ordinær uddannelse på hidtidige ydelse i form
af enten studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse på hidtidigt ydelsesniveau, hvis jobcenteret
konkret vurderer, at dette vil medvirke til, at den ledige hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller
delvis selvforsørgelse.
Hvis det vurderes, at den unge hurtigere vil kunne opnå varig beskæftigelse eller hel eller delvis selvforsørgelse ved fx et kortere tilbud om vejledning og opkvalificering eller et virksomhedsrettet tilbud, skal den
unge tilbydes dette.
Det er en betingelse for at få tilbud om ordinær uddannelse, at den ledige skal have forsørgerpligt for
hjemmeboende børn. Opfyldes denne betingelse ikke, vil tilbud om en ordinær uddannelse dog kunne gives,
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hvis personen er mellem 25 og 30 år og har været ledig så længe, at pågældende har ret og pligt til efterfølgende tilbud. Dvs. at en dagpengemodtager typisk skal have haft 15 måneders sammenlagt ledighed, og
en kontant- og starthjælpsmodtager skal typisk have haft 15 måneders sammenhængende ledighed.
Den ordinære uddannelse kan omfatte enten en erhvervsforberedende uddannelse eller en erhvervskompetencegivende uddannelse.
Et tilbud om en erhvervskompetencegivende uddannelse kan kun gives inden for områder, hvor der er behov
for arbejdskraft, jf. § 37, stk. 3. Herved vil tilbuddet altid skulle vurderes i forhold til den aktuelle beskæftigelsessituation. Et sådant tilbud er med andre ord ikke omfattet af bestemmelsen i § 27, stk. 5, som omtales
i denne skrivelses afsnit 3.3, om at et jobcenter efter en konkret vurdering kan fravige bestemmelsen om, at
et tilbud skal gives inden for områder med behov for arbejdskraft.
I vurderingen af, hvor der er behov for arbejdskraft, skal beskæftigelsesregionernes oversigt over beskæftigelsesmuligheder på det regionale arbejdsmarked (arbejdsmarkedsbalancemodellen) benyttes. Det betyder,
at tilbud skal rettes mod områder med gode beskæftigelsesmuligheder eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder.
Tilbuddet må ikke vedrøre en uddannelse med længere varighed end en professionsbacheloruddannelse.

1.6. Mulighed for mere end 6 ugers tilbud om vejledning og opkvalificering for dagpengemodtagere uden erhvervskompetencegivende uddannelse i første ledighedsperiode.
I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er foretaget følgende ændringer:
19.§ 34 affattes således:
»§ 34. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, kan der alene gives tilbud om vejledning og opkvalificering i
op til i alt 6 uger
1) inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed, hvis personen er under 30 år og har en erhvervskompetencegivende uddannelse,
2) inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed, hvis personen er mellem 30 og 60 år, og
3) inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed, hvis personen er fyldt 60 år.«
20.§ 36, stk. 4 - 6, ophæves.
Efter de hidtidige regler kan dagpengemodtagere i de første 6 måneders ledighed højst få 6 ugers tilbud om
vejledning og opkvalificering. Med nyaffattelsen af § 34 gælder begrænsningen på 6 ugers vejledning og
opkvalificering dagpengemodtagere under 30 år, der allerede har en erhvervskompetencegivende uddannelse.
Iflg. de hidtidige regler i § 36, stk. 4-6, har der inden for en økonomisk ramme kunnet gives tilbud om vejledning og opkvalificering i op til 9 måneder, hvis personen ikke umiddelbart kan formidles arbejde inden for
sit faglige område, og tilbuddet kvalificerer til beskæftigelse inden for et område, hvor der er eller kan forventes mangel på arbejdskraft. Denne ordning udløb 1. januar 2009, hvorfor bestemmelsen er ophævet.
Det kan oplyses, at der fra 1. august 2009 iværksættes et 3-årigt forsøg om at give ledige uden uddannelse,
kortuddannede (dvs. personer uden en erhvervskompetencegivende uddannelse) eller ledige med en forældet uddannelse mulighed for at få tilbud om uddannelse i mere end 6 uger. Betingelserne vil være, at personen ikke umiddelbart kan formidles arbejde inden for sit faglige område, og der er tale om opkvalificering
til beskæftigelse inden for områder, hvor der er gode eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder.
Der vil blive udarbejdet en forsøgsbekendtgørelse herom.

1.7. Bortfald af pligten til tilbud på grund af ordinær beskæftigelse for dagpengemodtagere
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I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er foretaget følgende ændring:
28. I § 91 udgår »bortset fra personer omfattet af § 85, stk. 1,«.
Beskæftigelsesministeren kan i medfør af den gældende § 91 fastsætte regler om, at pligten til aktiveringstilbud for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge bortfalder, når personen har ordinær beskæftigelse på
mindre end fuld tid. Dette gælder dog ikke, hvis personen er under 25 år og uden uddannelse, hvor aktiveringspligten efter gældende regler medfører, at personen skal have et tilbud efter kapitel 10 i lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats i form af uddannelse i 18 måneder. Disse unge dagpengemodtagere kan altså
ikke fritages for aktiveringspligten pga. ordinært arbejde.
Med de nye unge-regler skal dagpengemodtagere under 25 år uden uddannelse imidlertid ikke længere have
aktiveringstilbud efter kapitel 10 i form af uddannelse på 18 måneder.
De skal i stedet fremover som hovedregel have et pålæg – og ikke et tilbud – om at tage en uddannelse på
almindelige vilkår. Hvis de er forsørgere, skal de ikke have pålæg om uddannelse, men får senest efter 13
ugers ledighed et aktiveringstilbud, hvor alle aktiveringsredskaber kan anvendes.
Reglen om, at unge dagpengemodtagere uden uddannelse ikke kan fritages for aktivering, bliver således
overflødig, da de unge dagpengemodtagere i medfør af lovændringen som hovedregel vil få et pålæg om at
gennemføre en uddannelse.
Derfor er hjemlen til at fastsætte regler om bortfald af pligt til aktiveringstilbud på grund af ordinær beskæftigelse ændret, således at der kan ske bortfald af aktiveringspligt for alle dagpengemodtagere, hvis de har
ordinært beskæftigelse på mindre end fuld tid.

2. Forenkling af sagsbehandlingen i forbindelse med jobcentrenes modtagelse af borgerne
I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er foretaget følgende ændring:
2.§ 13, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Personen skal hurtigst muligt og senest 3 uger efter tilmelding indlægge oplysninger som nævnt i stk. 1
i Jobnet. Personen skal løbende ajourføre oplysningerne i Jobnet. For personer omfattet af § 2, nr. 2, som skal
have en jobsamtale, jf. § 20, nr. 1, inden fristen i 1. pkt., kan jobcenteret beslutte, at oplysningerne skal være
indlagt, senest samtidig med, at jobsamtalen afholdes.«
2.1. Mulighed for at indkalde kontant- og starthjælpsmodtagere til cv-samtale meget tidligt i
forløbet.
Efter de hidtidige regler i § 13 skal forsikrede ledige samt arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtager hurtigst muligt og senest 1 måned efter registreringen som arbejdssøgende i jobcenteret indlægge
deres cv i Jobnet. Og der skal senest 1 måned efter registreringen afholdes en cv-samtale med personen,
dvs. en samtale, hvor det sikres, at de oplysninger, som personen indlægger i Jobnet, er fyldestgørende.
Som led i aftalen om målretning af aktiveringsindsatsen (som er nærmere beskrevet nedenfor under afsnit
3) fremrykkes tidsfristen fra en måned til 3 uger således, at cv-samtalen senest skal være afholdt efter 3
ugers ledighed. Dette fremgår af den nyaffattede § 13, stk. 2, 1. pkt.
I praksis sker det ofte, at jobcenteret indkalder den ledige kontant- og starthjælpsmodtager til jobsamtale
hurtigt, inden der er gået 1 måned. Da det er uhensigtsmæssigt, at jobcenteret ikke i disse situationer samtidig med jobsamtalen kan afholde cv-samtalen, kan jobcentrene med den nye formulering af § 13, stk. 2, 3.
pkt., kræve, at en kontant- eller starthjælpsmodtager skal have indlagt sit cv i Jobnet tidligere end efter 3
uger.
2.2. Afskaffelse af helhedsvurdering ved første samtale for kontant- og starthjælpsmodtagere
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Efter de hidtidige regler i lovens § 20 skal kommunen under første jobsamtale med kontant- og starthjælpsmodtagere foretage en samlet vurdering af den pågældendes situation og behov på længere sigt, og personen skal have skriftligt besked om kommunens vurdering.
Denne regel ikke videreført i nyaffattelsen af § 20 (se denne skrivelses afsnit 1.2). Begrundelsen er, at reglen er overflødig, da der i det individuelle kontaktforløb ved jobsamtalerne løbende foretages en vurdering af
den enkelte persons muligheder i forhold til at komme i beskæftigelse.
Det bemærkes, at såfremt en person ønsker skriftlig dokumentation for de vurderinger, som indgår i jobsamtalerne, har personen krav herpå som led i reglerne om aktindsigt.

3. Målretning af beskæftigelsesindsatsen

3.1. Fremrykning af det tidspunkt, hvor den ledige skal have et godkendt cv i jobnet (13, stk. 2)
I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er foretaget følgende ændringer:
2.§ 13, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Personen skal hurtigst muligt og senest 3 uger efter tilmelding indlægge oplysninger som nævnt i stk. 1 i
Jobnet. Personen skal løbende ajourføre oplysningerne i Jobnet. For personer omfattet af § 2, nr. 2, som skal
have en jobsamtale, jf. § 20, nr. 1, inden fristen i 1. pkt., kan jobcenteret beslutte, at oplysningerne skal være
indlagt, senest samtidig med at jobsamtalen afholdes.«
3. I § 13 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:
»Stk. 3. Hvis der foreligger oplysninger som nævnt i stk. 1 fra en tidligere tilmelding som arbejdssøgende, skal
oplysningerne straks på ny gøres tilgængelige, hvis personen igen bliver tilmeldt som arbejdssøgende.«
Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.
4.§ 14, stk. 1, affattes således (fra lovforslag L 185):
»For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1 og 2, skal der senest 3 uger efter tilmeldingen afholdes en samtale
med personen, hvor det sikres, at de oplysninger, som personen indlægger i Jobnet, er fyldestgørende. Under
samtalen skal det aftales, hvordan personens jobsøgning kan understøttes, og personen skal pålægges at søge
mindst to relevante konkrete job.«
Som led i den politiske aftale om målretning af aktiveringsindsatsen fremrykkes tidsfristen for cv-samtalen
for forsikrede ledig samt kontant- og starthjælpsmodtagere fra efter en måneds ledighed til efter 3 ugers
ledighed. Dette følger af de nyaffattede § 13, stk. 2, 1. pkt., og § 14, stk. 1, 1. pkt.
Samtidig er der indsat en § 13, stk. 3, hvor det fremgår, at hvis der foreligger et cv i Jobnet fra en tidligere
tilmelding som arbejdssøgende, skal dette straks aktiveres, således at der ikke går en længere periode fra
tilmeldingen, til der foreligger et cv.
Dette gælder uanset om cv’et har været godkendt eller ej under den tidligere tilmelding, idet et ikkegodkendt cv skal ajourføres og skal kunne godkendes ved cv-samtalen.

3.2. Målretning af tilbud (§ 22, stk. 3 og 4, § 28, stk. 1, § 30, stk. 2)
I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er foretaget følgende ændringer:
12.§ 22, stk. 3, affattes således:
»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 personen hurtigst muligt opnår
varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse. Tilbud kan gives hver for sig eller i kombination.«
13. I § 22 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:
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»Stk. 4. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, kan tilbud uanset stk. 3 fastsættes af jobcenteret under hensyn til konkrete behov på arbejdsmarkedet.«
Stk. 4 bliver herefter stk. 5.
16.§ 28, stk. 1, ophæves.
Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 1 og 2.
18.§ 30, stk. 2, ophæves.

Tilbud skal så vidt muligt rettes mod beskæftigelse inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft
Efter de hidtidige regler skal tilbud gives ud fra den enkeltes ønsker og forudsætninger samt arbejdsmarkedets behov.
Med ændringen a § 22, stk. 3, er det præciseret, at tilbud så vidt muligt skal være rettet mod beskæftigelse
inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft. Herved vil tilbud altid skulle vurderes i forhold til den
aktuelle beskæftigelsessituation. Dette gælder for alle tilbud efter lovens kapitler 10, 11 og 12, dvs. vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud.
Med respekt af denne forudsætning skal der naturligvis fortsat tages hensyn til den lediges ønsker og forudsætninger.
I vurderingen af beskæftigelsesmulighederne skal beskæftigelsesregionernes oversigt over beskæftigelsesmuligheder på det regionale arbejdsmarked (arbejdsmarkedsbalancemodellen) benyttes. Det betyder, at
tilbud så vidt muligt skal være rettet mod områder med gode beskæftigelsesmuligheder eller rigtig gode
beskæftigelsesmuligheder.

Flytning af bestemmelsen om, at tilbud kan fastsættes alene under hensyn til konkrete behov på arbejdsmarkedet
Det gælder fortsat, at jobplanens tilbud også vil kunne fastsættes af jobcenteret udelukkende under hensyn
til konkrete behov på arbejdsmarkedet. Reglen om dette er flyttet fra den hidtidige § 28, skt. 1, til § 22, stk.
4, idet den er en undtagelse fra bestemmelsen om, at tilbud så vidt muligt skal tage udgangspunkt i personens ønsker og forudsætninger.

Ophævelse af bestemmelse om evt. tilbud om yderligere uddannelse for personer, der har opbrugt retten til
6 ugers selvvalgt uddannelse
Efter de hidtidige regler i § 30, stk. 2, skal et evt. tilbud om yderligere uddannelse, efter at en person har
opbrugt sin ret til selvvalgt uddannelse, tage udgangspunkt i personens ønsker og forudsætninger i forhold
til behovet for opkvalificering inden for områder med behov for arbejdskraft.
Denne bestemmelse er ophævet som en konsekvens af, at det i nyaffattelsen af § 12, stk. 3, fremgår, at alle
tilbud så vidt muligt skal rettes mod beskæftigelse inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft, og
gives ud fra den enkeltes ønsker og forudsætninger.
3.3. Målretning af jobplaner (§ 27, stk. 2-5, § 29, stk. 3, 1. pkt.)
I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er foretaget følgende ændringer:
14.§ 27, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. I jobplanen beskrives personens beskæftigelsesmål, som så vidt muligt skal være rettet mod beskæftigelse inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft.«
15. I § 27 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:
»Stk. 3. Hvis et beskæftigelsesmål fremgår af de oplysninger, der er indlagt i Jobnet efter kapitel 6 og er inden for
områder, hvor der er behov for arbejdskraft, kan jobplanen blot henvise til beskæftigelsesmålet i Jobnet.
Stk. 4. I jobplanen angives, hvilke tilbud der efter § 22 kan gives. Hvis et tilbud er rettet mod beskæftigelse inden
for områder, hvor der er behov for arbejdskraft, skal jobplanen ikke indeholde en begrundelse for tilbuddet,
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medmindre personen ikke er enig i tilbuddet.
Stk. 5. Hvis jobcenteret skønner, at der skal gives et tilbud, der ikke er rettet mod beskæftigelse inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft, skal dette begrundes i jobplanen.«
Stk. 3 bliver herefter stk. 6.
17.§ 29, stk. 3, 1. pkt., affattes således:
»Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse ved afgivelse af tilbud efter kapitel 10-12, 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.«
Efter de hidtidige regler skal jobplaner indeholde en beskrivelse af en persons beskæftigelsesmål og angive,
hvilke tilbud der kan bidrage til opfyldelse af dette mål.
Med ændringerne er det sigtet at målrette jobplanernes beskæftigelsesmål og tilbud mod beskæftigelse
inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft og samtidig at forenkle arbejdet med jobplaner.
Beskæftigelsesindsatsen skal så vidt muligt tage udgangspunkt i beskæftigelsesmål i den lediges cv inden for
områder, hvor der er behov for arbejdskraft. Hermed etableres der også en sammenhæng mellem personens cv og beskæftigelsesindsatsen. Derudover vil beskæftigelsesmål og tilbud, der retter sig mod områder,
hvor der er behov for arbejdskraft, ikke kræve særlige begrundelser i jobplanen.
Med nyaffattelsen af § 27, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal beskæftigelsesmålene i jobplanen så vidt muligt skal målrettes områder, hvor der er behov for arbejdskraft.
Af den nye bestemmelse i § 27, stk. 3, fremgår det, at hvis et beskæftigelsesmål er beskrevet i personens
cv, og det ligger inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft, skal beskæftigelsesmålet i jobplanen
ikke nærmere begrundes i jobplanen, idet der blot kan henvises til cv`et.
Af den nye § 27, stk. 4, fremgår det, at hvis et tilbud rettes mod beskæftigelse inden for områder, hvor der
er behov for arbejdskraft, skal jobplanen ikke indeholde en nærmere begrundelse for det pågældende tilbud.
Er personen ikke enig i det konkrete tilbud, har personen dog krav på en begrundelse i jobplanen.
I den nye § 27, stk. 5, fremgår det, at hvis et jobcenter konkret skønner, at et tilbud bør gives, selvom det
ikke rettes mod områder, hvor der er behov for arbejdskraft, kræver det en begrundelse i jobplanen.
I vurderingen af beskæftigelsesmulighederne skal beskæftigelsesregionernes oversigt over beskæftigelsesmuligheder på det regionale arbejdsmarked (arbejdsmarkedsbalancemodellen) benyttes. Det betyder, at
tilbud så vidt muligt skal være rettet mod områder med gode beskæftigelsesmuligheder eller rigtig gode
beskæftigelsesmuligheder.

Undtagelse fra reglen om at der skal være udarbejdet jobplan
Efter de gældende regler i § 29 skal der forud for afgivelse af et tilbud være udarbejdet en jobplan, og jobplanen skal revideres, hvis et tilbud ikke indgår i jobplanen. Dette gælder dog ikke for tilbud, der varer op til
4 uger.
Med ændringen af § 29, stk. 3, 1. pkt. udvides denne undtagelse til også at gælde for tilbud, der er blevet
fastsat ved en jobsamtale, og som er rettet mod beskæftigelse inden for områder, hvor der er behov for
arbejdskraft.
Herved forenkles kravene til afgivelse af tilbud, således at tilbud kan afgives alene på grundlag af jobsamtalerne i kontaktforløbet, hvis de ligger inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft.
De gældende bestemmelser for tilbud under 4 uger vil også gælde for disse tilbud. Det vil sige, at
– en person altid vil have ret til en jobplan hvis personen beder om det,
– tilbud, der ikke kræver jobplan, altid skal afgives skriftligt, og
– det skal fremgå af sagen, om personen har accepteret tilbuddet.
I vurderingen af beskæftigelsesmulighederne skal beskæftigelsesregionernes oversigt over beskæftigelsesmuligheder på det regionale arbejdsmarked (arbejdsmarkedsbalancemodellen) benyttes. Det betyder, at
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tilbud så vidt muligt skal rettes mod områder med gode beskæftigelsesmuligheder eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder.
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Bilag nr. 2
Orienteringsskrivelse nr. 9272 af 22. april 2010
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Skrivelse med orientering om L 151, som er vedtaget af Folketinget den 22.
april 2010
Til samtlige jobcentre, kommuner, arbejdsløshedskasser m.v.
Folketinget har den 22. april 2010 vedtaget L 151 – forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Aktiv beskæftigelsesindsats over for unge, lovfæstelse af voksenlærlingeordningen, forenkling af opgørelse af sammenlagt ledighed m.v.)
Loven som vedtaget ved 3. behandlingen kan ses på Folketingets hjemmeside www.ft.dk, hvor lovforslaget
med bemærkninger også kan ses.
Der sker ændringer i følgende love:
–
–
–
–
–
–

Lov
Lov
Lov
Lov
Lov
Lov

om
om
om
om
om
om

en aktiv beskæftigelsesindsats.
ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.
aktiv socialpolitik.
arbejdsløshedsforsikring m.v.
kompensation til handicappede i erhverv m.v.
integration af udlændinge i Danmark.

Loven træder i kraft den 1. maj 2010. Følgende bestemmelser træder dog i kraft på et senere tidspunkt:
Den 1. august 2010 træder følgende regler i kraft:
– § 2, nr. 9, kapitel 11 a, §§ 75 b og 75 c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - om aktiv indsats til
unge mellem 15 og 18 år i kraft.
– § 78, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats- om forbedrede muligheder for mentorstøtte til unge under 30 år.
– § 68a, stk. 8-11 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats – om bedre datagrundlag for indsatsen over for unge.
Beskæftigelsesministeren fastsætter ikrafttrædelsestidspunktet for §§ 89, 90 a og § 96, stk. 2, 2. pkt. i lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats – om forenkling af opgørelse af sammenlagt ledighed for dagpengemodtagere.
I det følgende beskrives de indholdsmæssige lovændringer. Selve teksten i lovændringerne er indsat i en
kasse og bemærkninger følger nedenfor.
Når der i det følgende henvises til bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, menes der bekendtgørelse nr. 432 af 28. april 2010.
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
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Aktiv indsats til unge mellem 15 og 18 år.
Bedre datagrundlag for indsatsen over for unge.
Strakstilbud til unge under 20 år og fleksibilitet i tilrettelæggelse af første ret- og pligtilbud til unge
under 30 år.
Læse- og skrivetest til unge under 30 år.
4.1:
Sanktioner ved udeblivelse fra læse- og skrivetest.
Forbedring af muligheden for at deltage i jobrotation.
Forbedrede muligheder for mentorstøtte til unge under 30 år.
Elementer i lovforslaget som ligger uden for aftalen om Flere unge i uddannelse og job.
7.1:
Lovfæstelse af voksenlærlingeordningen.
Forenkling af opgørelse af sammenlagt ledighed for dagpengemodtagere efter lov om en
7.2:
aktiv beskæftigelsesindsat.
7.2a:
Ret til indsatsplan for personer, der er omfattet af en varslingsindsats.

7.2b:
7.3:

Forhøjelse af den maksimale godtgørelse til kontant- og starthjælps modtagere til dækning af udgifter ved deltagelse i tilbud.
Forskellige konsekvensændringer i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

1. Aktiv indsats til unge mellem 15 og 18 år.
I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er foretaget følgende ændringer:
1.§ 2, nr. 9, affattes således:
»9) personer under 18 år, som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats, og«
5.Kapitel 11 a ophæves.
9. Efter § 75 a indsættes i afsnit IV:
»Kapitel 13 b

Tilbud til personer under 18 år

§ 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, samt 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.
§ 75 c. Kommunen kan efter en konkret vurdering give særligt udsatte unge, der er omfattet af § 2, nr. 9,
tilbud efter kapitel 11 med en godtgørelse, jf. stk. 2, samt tillægsydelser efter kapitel 14 og 15 efter de
regler, der gælder for personer omfattet af § 2, nr. 3, hvis tilbud efter lov om social service ikke er tilstrækkelige. § 44 finder ikke anvendelse ved tilbud efter 1. pkt.
Stk. 2. Godtgørelsen efter stk. 1 fastsættes i samarbejde med de faglige organisationer og med udgangspunkt i den mindste overenskomstmæssige timeløn på det aktuelle ansættelsesområde. Godtgørelsen kan
dog højst udgøre det beløb, der er nævnt i § 25 f, stk. 2, nr. 1, i lov om aktiv socialpolitik.
Stk. 3. Afgørelse om virksomhedspraktik efter stk. 1 træffes med samtykke fra den unge og forældremyndighedens indehaver.«

Tidligere har unge under 18 år som hovedregel ikke kunnet få tilbud efter loven, da de ikke opfylder betingelserne for at kunne få forsørgelsesydelser, hvilket normalt er forudsætningen for at være omfattet af loven.
Målgruppen i lovens § 2, nr. 9, omfattede tidligere kun særligt udsatte unge under 18 år, hvor de eksisterende tilbud efter lov om social service ikke var tilstrækkelige, og som efter kommunens vurdering havde
behov for tilbud om virksomhedspraktik.
Loven omfatter nu en ny målgruppe af unge mellem 15 og 18 år, som ikke er i uddannelse, og som efter
kommunens vurdering har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats.
Som en konsekvens udvides målgruppen i § 2, nr. 9, således at den omfatter alle unge under 18 år, som har
behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats. Herved omfatter målgruppen både den
eksisterende gruppe af særligt udsatte unge og den nye gruppe af unge mellem 15 og 18 år.

Til kapitel 11 a
Kapitel 11 a om virksomhedspraktik til særligt udsatte unge under 18 år er ophævet, og bestemmelserne er
- bortset fra ændringer af redaktionel karakter - flyttet uændret til kapitel 13 b. Herved samles alle bestemmelser vedrørende unge under 18 år i et kapitel.

Til § 75 b
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Som noget nyt giver § 75 b jobcentrene mulighed for at give tilbud efter kapitel 10 og 11 og tillægsydelser
efter kapitel 14 og 15 til unge mellem 15 og 18 år, som ikke er i uddannelse, og som efter kommunens vurdering har behov for vejledning og opkvalificering eller virksomhedspraktik. Der tænkes især på unge, der
hverken er i uddannelse eller i job eller kun har et job af beskedent tidsmæssigt omfang.
Efter stk. 1 kan de unge få tilbud om vejledning og opkvalificering og virksomhedspraktik samt tillægsydelser
efter reglerne for personer, der modtager kontant- eller starthjælp ikke alene på grund af ledighed.
Det betyder, at der ikke er begrænsning for varigheden af tilbud om vejledning og opkvalificering, idet lovens bestemmelser i §§ 34 og 35 om en 6 ugers begrænsning ikke er gældende.
Det betyder derudover, at der kan gives en godtgørelse på op til 1.500 kr. om måneden i hel eller delvis
godtgørelse til anslåede udgifter ved at deltage i tilbuddet som fx befordringsudgifter, jf. § 88 i den nye bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, som træder i kraft 1. maj 2010.
Kapitlerne 10 og 11 herunder bestemmelserne om konkurrenceforvridning og forholdet til virksomhedens
ansatte ved virksomhedspraktik gælder også ved tilbud til denne gruppe.
De unge kan få virksomhedspraktik i op til 26 uger, og denne periode kan forlænges, hvis en konkret individuel vurdering viser, at der er behov for en længere periode. Det betyder, at reglen i § 44, om at varigheden
af virksomhedspraktik for personer, der modtager kontant- eller starthjælp ikke alene på grund af ledighed,
som hovedregel er 13 uger med mulighed for forlængelse, ikke gælder for de unge mellem 15 og 18 år.
De unge får ikke en selvstændig ret til at modtage offentlig forsørgelsesydelse under deltagelse i tilbud. Har
en ung ret til en ydelse, bevares denne ydelse under deltagelse i tilbuddet. Der kan eksempelvis være tale
om unge, der modtager kontanthjælp, fordi de ikke har forældre, der har pligt til at forsørge dem, eller unge
der er gift eller selv har fået børn. Denne gruppe unge, som har ret til kontanthjælp, er omfattet af lovens §
2, nr. 2 eller 3, og ikke af gruppen i lovens § 2, nr. 9.

Til § 75 c
Reglerne om kommunens mulighed for at give tilbud om virksomhedspraktik med en godtgørelse til særligt
udsatte unge flyttes fra kapitel 11 a til kapitel 13 b om tilbud til unge under 18 år. Bestemmelsen i § 75 c
svarer med redaktionelle ændringer til tidligere § 50 a. Da virksomhedspraktik til denne gruppe unge både
er en socialpolitisk og en beskæftigelsesrettet indsats, vil kommunens sociale myndigheder normalt være
inddraget i beslutningen om virksomhedspraktik til denne gruppe unge, og bestemmelsen indeholder derfor
fortsat formuleringen »kommunen« i stedet for »jobcenteret«.
Unge, der deltager i virksomhedspraktik kan efter § 75 c, få tillægsydelser på samme måde som andre unge,
der får tilbud efter § 75 b. Herved stilles alle unge under 18 år, der får tilbud om virksomhedspraktik, ens.

Generelt om tilbud til unge mellem 15 og 18 år.
De beskæftigelsesrettede tilbud skal respektere arbejdsmiljølovens regler om unges arbejde.
De nye regler ændrer ikke ved Ungdommens Uddannelsesvejlednings ansvar og kompetence i henhold til lov
om vejledning om uddannelse og erhverv. Det er således fortsat Ungdommens Uddannelsesvejledning, der
har hovedansvaret for unge under 18 år.
Det vil - afhængigt af den enkelte kommunes organisering af indsatsen - i mange tilfælde være Ungdommens Uddannelsesvejledning, der henvender sig til jobcenteret vedrørende behov for en særlig indsats for
unge under 18 år. Det er i denne sammenhæng vigtigt, at der sker en koordinering mellem Ungdommens
Uddannelsesvejledning og jobcenteret og evt. andre dele af den kommunale forvaltning om indsatsen. For
de unge, som ikke er henvist af Ungdommens Uddannelsesvejledning, skal jobcentret ligeledes koordinere
med Ungdommens Uddannelsesvejledning før jobcenteret giver tilbud med henblik på at sikre overensstemmelse med og opdatering af den uddannelsesplan, som Ungdommens Uddannelsesvejledning skal lave for
de unge.
Reglerne om tilbud m.v. til unge mellem 15 og 18 år træder i kraft 1. august 2010.
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I lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats er foretaget følgende
ændringer:
1.Overskriften før § 68 a affattes således:
»Brug af oplysninger fra indkomstregistret og data om uddannelse m.v.«
2. I § 68 a indsættes som stk. 8-11:
»Stk. 8. Data på individniveau fra det fælles it-baserede datagrundlag, jf. § 58, om beskæftigelsesforanstaltninger over for personer under 18 år videregives til Undervisningsministeriets fælles datagrundlag
med henblik på forvaltning af lov om vejledning om uddannelse og erhverv.
Stk. 9. Data på individniveau om højeste fuldførte uddannelse og uddannelsesforløb for personer under
30 år fra Undervisningsministeriets fælles datagrundlag, jf. lov om vejledning om uddannelse og erhverv,
anvendes i det fælles it-baserede datagrundlag, jf. § 58.
Stk. 10. Data på individniveau om uddannelse fra Undervisningsministeriets fælles datagrundlag, jf. lov
om vejledning om uddannelse og erhverv, anvendes i Arbejdsmarkedsstyrelsens statistiske datavarehus,
jf. § 59, stk. 2.
Stk. 11. Beskæftigelsesministeriet modtager data på individniveau om uddannelse fra Danmarks Statistik
til løsning af statistiske opgaver på beskæftigelsesområdet, herunder opfølgning på kommunernes beskæftigelsesindsats. «
2. Bedre datagrundlag for indsatsen overfor unge.
Som konsekvens af den politiske aftale om »Flere unge i uddannelse og job« har Undervisningsministeren
fremsat forslag til lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv. Efter loven etableres der
et datagrundlag for ungeindsatsen i form af et fælles datagrundlag i Undervisningsministeriet, som sammenstiller oplysninger fra forskellige offentlige registre om uddannelses- og beskæftigelsesstatus samt beskæftigelsesforanstaltninger.
Baggrunden for reglerne er bl.a. de nye regler om aktiv indsats til unge mellem 15 og 18 år.

Til § 68 a, stk. 8
Til brug for forvaltning af lov om vejledning om uddannelse og erhverv er der i § 68 a indsat et nyt stk. 8,
der giver hjemmel til, at data på individniveau fra det fælles it-baserede datagrundlag i Arbejdsmarkedsstyrelsen, jf. § 58, om beskæftigelsesforanstaltninger over for de 15-17 årige, videregives til Undervisningsministeriets fælles datagrundlag til brug for kommunens forvaltning af lov om vejledning om uddannelse og erhverv. Det drejer sig om data på individniveau om start- og sluttidspunkt for samt typen af beskæftigelsesforanstaltninger i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Kommunerne skal bruge oplysninger i det fælles datagrundlag om de 15-17 åriges deltagelse i beskæftigelsesforanstaltninger med henblik på forvaltning af lov om vejledning om uddannelse og erhverv. Herved forbedres kommunernes datagrundlag for ungeindsatsen, idet
– kommunen kan sikre, at unge under 18 år er i uddannelse, beskæftigelse, beskæftigelsesforanstaltning
eller anden aktivitet, der sigter mod, at de unge gennemfører en uddannelse i overensstemmelse med
deres uddannelsesplan,
– kommunen kan identificere unge under 18 år, som ikke er i uddannelse, beskæftigelse, beskæftigelsesforanstaltning eller anden aktivitet, og hvor kommunen er forpligtet til at give nødvendige tilbud om særlige forløb, herunder i form af beskæftigelsesforanstaltninger, og
– kommunen kan effektivisere arbejdet med at opstille en uddannelsesplan for den unge herunder ikke
mindst en koordinering af indsatsen mellem kommunens jobcenter og Ungdommens Uddannelsesvejledning i kommunen.
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Jobcentrene i de enkelte kommuner har over for de hidtidige målgrupper i beskæftigelsesindsatsen indberettet beskæftigelsesforanstaltninger til det fælles datagrundlag i Arbejdsmarkedsstyrelsen i henhold til lov om
ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats som udmøntet ved bekendtgørelse nr. 418 af
23. april 2010 om registrering og indberetning af data på beskæftigelsesområdet til det statistiske datavarehus og det fælles datagrundlag i Arbejdsmarkedsstyrelsen. Bekendtgørelsen er ændret, således at jobcenterets indberetning også kommer til at omfatte beskæftigelsesforanstaltninger over for den nye målgruppe 1517-årige.

Til § 68 a, stk. 9
I § 68 a, stk. 9, er der indsat hjemmel til, at data på individniveau om uddannelse fra Undervisningsministeriets fælles datagrundlag anvendes i det fælles it-baserede datagrundlag i Arbejdsmarkedsstyrelsen, jf. § 58.
Det drejer sig om oplysninger om de unges uddannelsesforløb (start-, sluttidspunkt og uddannelsestype) og
højeste fuldførte uddannelse.
De pågældende data anvendes af jobcentrene blandt andet ved udarbejdelse af jobplaner, idet lovgivningens krav til aktivering af unge er forskellige afhængig af de unges uddannelsesstatus. Ved udarbejdelse af
jobplan for ledige er det nødvendigt, at jobcentrene har et samlet overblik over de lediges uddannelsesforløb, bl.a. fordi jobcentrene kan pålægge unge under 25 år at deltage i ordinær uddannelse.

Til § 68 a, stk. 10
I § 68 a, stk. 10, er der indsat hjemmel til, at data på individniveau om uddannelse fra Undervisningsministeriets fælles datagrundlag anvendes i Arbejdsmarkedsstyrelsens statistiske datavarehus, jf. § 59, stk. 2. De
pågældende data vil udelukkende skulle anvendes til statistisk brug, herunder til udarbejdelse af prognoser
over udbud af arbejdskraft, til analyser af effekten af beskæftigelsespolitikken samt kvalificering af beskæftigelsespolitikken.

Til § 68 a, stk. 11
For at muliggøre opfølgning på den kommunale indsats og til brug for statistiske analyser af beskæftigelsesindsatsen og ledighedsudviklingen, er der § 68 a, stk. 11, selvstændig hjemmel til, at Danmarks Statistik
videregiver eksisterende uddannelsesdata på individniveau til Beskæftigelsesministeriet for personer fra
grundskolen og opefter i en form, så uddannelsesdata kan samkøres med oplysninger i Beskæftigelsesministeriets statistikregistre.
Det drejer sig blandt andet om oplysninger om højeste fuldførte almene uddannelse, højeste fuldførte erhvervskompetencegivende uddannelse og højeste fuldførte videregående uddannelse inklusive oplysninger
om igangværende uddannelse samt start- og sluttidspunkter for såvel igangværende som højeste fuldførte
uddannelse. Data fra Danmarks Statistik vil udelukkende blive anvendt til statistiske formål.

Generelt
Ovennævnte ændringer i § 68 a, stk. 8-11 af bestemmelserne om det it-baserede fælles datagrundlag sker
inden for rammerne af persondatalovgivningen.
For de sociale myndigheders indberetninger af data til det fælles it-baserede datagrundlag i Arbejdsmarkedsstyrelsen er der i den gældende lovgivning om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats etableret en fravigelse fra persondatalovens § 8, stk. 3. Denne fravigelse er opretholdt.
Det bemærkes, at data på individniveau fra det fælles it-baserede datagrundlag i Arbejdsmarkedsstyrelsen
kan anvendes til kontrolformål, jf. § 58, stk. 2. Hjemlen til samkøring af data til kontrolformål er nærmere
fastlagt i § 68.
Undervisningsministeriet er dataansvarlig for etablering og drift af Undervisningsministeriets centrale fælles
datagrundlag. Det er således Undervisningsministeriet, som stiller de nævnte data til rådighed for kommunerne med hjemmel i lov om vejledning om uddannelse og erhverv.
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Beskæftigelsesministeriet er dataansvarlig for databehandling i forbindelse med videregivelse af uddannelsesdata til Undervisningsministeriets fælles datagrundlag, modtagelse af data fra Undervisningsministeriets
fælles datagrundlag og den videre centrale behandling af de modtagne data.
De nye dataregler i § 68 a, stk. 8-11 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats
træder i kraft den 1. august 2010.

3. Strakstilbud til unge under 20 år og fleksibilitet i tilrettelæggelse af første ret- og pligtilbud
til unge under 30 år.
I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er foretaget følgende ændringer:
12.§ 85, stk. 1, 2. pkt., ophæves.
13. I § 85 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
»Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal have en sammenhængende varighed på mindst 6 måneder. Når perioden
med tilbud er påbegyndt, kan der uanset 1. pkt. være en eller flere perioder uden tilbud. I alt må perioder
uden tilbud dog højst udgøre 4 uger. Mindstekravet på 6 måneder forlænges med de perioder, der er uden
tilbud.«
Stk. 2 bliver herefter stk. 3.
14. I § 85 indsættes som stk. 4:
»Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at personer under 20 år, der er omfattet af § 2,
nr. 1, har ret og pligt til at påbegynde tilbud efter stk. 1 efter senest 4 ugers sammenlagt ledighed.«
17. I § 92, 1. pkt., ændres »har« til: »har senest«.
18.§ 92, stk. 1, 2. pkt., ophæves.
19. I § 92 indsættes som stk. 2 og 3:
»Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal have en sammenhængende varighed på mindst 6 måneder. Når perioden
med tilbud er påbegyndt, kan der uanset 1. pkt. være en eller flere perioder uden tilbud. I alt må perioder
uden tilbud dog højst udgøre 4 uger. Mindstekravet på 6 måneder forlænges med de perioder, der er uden
tilbud.
Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at personer under 20 år, der er omfattet af § 2,
nr. 2 og 3, har ret og pligt til at påbegynde tilbud efter stk. 1 efter senest 4 sammenhængende uger på
kontanthjælp eller starthjælp.«
De unge under 20 år skal have en ekstra tidlig indsats, som ligger ud over den eksisterende indsats, og som
tager udgangspunkt i de gennemførte forsøg om en tidlig indsats, »Hurtigt i gang«. Den tidlige indsats skal
medvirke til at afkorte den enkeltes ledighed.
Dagpengemodtagere
For så vidt angår ophævelsen af § 85, stk. 1, 2. pkt. er der tale om en konsekvensændring som følge af, at
bestemmelsen nu indgår i § 85, stk. 2.

Passive perioder i 6 måneders aktiveringsforløb
Efter hidtidige regler har første ret- og pligttilbud til dagpengemodtagere under 30 år skulle have en sammenhængende varighed på mindst 6 måneder. Perioden kan bestå af et tilbud eller flere tilbud efter hinanden.
Der har vist sig behov for at skabe en vis fleksibilitet i jobcentrenes mulighed for at tilrettelægge de 6 måneders sammenhængende aktiveringsforløb for de unge under 30 år. Derfor kan aktiveringsforløbet nu indeholde passive perioder på op til i alt 4 uger.
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Minimumskravet på 6 sammenhængende måneder kan således forlænges med sammenlagt højst 4 uger
uden tilbud. Er der fx to passive perioder på henholdsvis 1 og 2 uger undervejs i et ellers sammenhængende
aktiveringsforløb forlænges de 6 måneder med 3 uger.
Minimumsperioden forlænges i takt med, at de passive perioder opstår.
Passive perioder for dagpengemodtagere er i denne sammenhæng perioder, hvor personen ikke er i tilbud
og modtager arbejdsløshedsdagpenge, eller perioder, hvor kravet til ret- og pligtaktiveringens omfang (i
gennemsnit 25 timer pr. uge) ikke er opfyldt

Fremrykning af tilbud til unge under 20 år
Efter gældende regler har dagpengemodtagere under 30 år senest efter 13 ugers sammenlagt ledighed ret
og pligt til at påbegynde tilbud.
Beskæftigelsesministeren har fået bemyndigelse til at fremrykke tidspunktet for ret og pligt for dagpengemodtagere under 20 år til at påbegynde tilbud til senest efter 4 ugers sammenlagt ledighed.
Bemyndigelsen er anvendt til at fastsætte, at fremrykningen af tidspunktet for ret og pligt til aktivering til
senest efter 4 ugers sammenlagt ledighed gælder for alle dagpengemodtagere under 20 år, der påbegynder
en ny ledighedsperiode den 1. maj 2010 og frem til den 31. december 2011, jf. § 101, stk. 1 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.
De unge under 20 år skal have en ekstra tidlig indsats, som ligger ud over den eksisterende indsats, og som
tager udgangspunkt i de gennemførte forsøg om en tidlig indsats, »Hurtigt i gang«. Den tidlige indsats skal
medvirke til at afkorte den enkeltes ledighed.
Kontant- og starthjælpsmodtagere
Efter de tidligere regler har kontant- og starthjælpsmodtagere under 30 år efter en sammenhængende periode på 13 uger på kontant- eller starthjælp fra første henvendelse om hjælp til kommunen ret og pligt til at
påbegynde tilbud.
Ved en fejl stod det ikke eksplicit, at ret og pligt til tilbud indtræder »senest« efter 13 uger. Derfor er ordet
»senest« indsat.
§ 92, stk. 1, 2. pkt. ophæves, da bestemmelsen nu indgår i § 92, stk. 2.

Passive perioder i 6 måneders aktiveringsforløb
Efter hidtidige regler skulle første ret- og pligttilbud til kontant- og starthjælpsmodtagere under 30 år have
en sammenhængende varighed på mindst 6 måneder. Denne periode kan bestå af et tilbud eller flere tilbud
efter hinanden.
Der har vist sig et behov for at skabe en vis fleksibilitet i jobcentrenes mulighed for at tilrettelægge de 6
måneders sammenhængende aktiveringsforløb for de unge under 30 år. Derfor kan aktiveringsforløbet indeholde passive perioder på op til i alt 4 uger, jf. stk. 2.
Minimumskravet på 6 sammenhængende måneder kan således forlænges med sammenlagt højst 4 uger
uden tilbud. Er der fx to passive perioder på henholdsvis 1 og 2 uger undervejs i et ellers sammenhængende
aktiveringsforløb forlænges de 6 måneder med 3 uger.
Minimumsperioden forlænges i takt med, at de passive perioder opstår.

Fremrykning af tilbud til unge under 20 år
Efter gældende regler har kontant- og starthjælpsmodtagere under 30 år senest efter 13 ugers sammenhængende ledighed ret og pligt til at påbegynde tilbud.
Beskæftigelsesministeren har fået bemyndigelse til at fremrykke tidspunktet for ret og pligt for kontant- og
starthjælpsmodtagere under 20 år til at påbegynde tilbud til senest efter 4 ugers sammenhængende ledighed.
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Bemyndigelsen er anvendt til at fastsætte, at fremrykningen af tidspunktet for ret og pligt til aktivering til
senest efter 4 ugers sammenhængende ledighed gælder for alle kontant- og starthjælpsmodtagere under 20
år, der påbegynder en ny ledighedsperiode den 1. maj 2010 og frem til den 31. december 2011, jf. § 101,
stk. 2 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Reglerne om straks til unge under 20 år og fleksibilitet i tilrettelæggelsen af første ret- og pligttilbud til unge
under 30 år træder i kraft 1. maj 2010.

4. Læse- og skrivetest til unge under 30 år.
I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er foretaget følgende ændringer:
4. I § 21, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:
»Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at personer i forbindelse med det individuelle kontaktforløb skal deltage i bestemte beskæftigelses- og uddannelsesfremmende aktiviteter.«
Efter hidtidige regler har beskæftigelsesministeren haft hjemmel til at fastsætte nærmere regler om det
individuelle kontaktforløb. Denne hjemmel er blevet præciseret, således at ministeren kan fastsætte regler
om, at personer i forbindelse med det individuelle kontaktforløb skal deltage i bestemte beskæftigelses- og
uddannelsesfremmende aktiviteter.
Hjemlen er anvendt til at fastsætte nærmere regler om, at dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere under 30 år, som ikke har en ungdomsuddannelse, skal læse- og skrivetestes, hvis jobcentret vurderer, at de har behov for det, jf. § 30 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Læse- og skrivetesten skal afklare, om den unge har behov for læse- og skrivekurser for at forbedre sine
muligheder for at tage en ordinær uddannelse eller arbejde.
Læse- og skrivetesten skal tilrettelægges således, at den kan gennemføres af personer med handicap, der
kan have særlige behov. Det kan eksempelvis dreje sig om fysiske adgangsforhold, anvendeligt it-udstyr for
f.eks. blinde og svagtsynede eller tegnsprogstolkning.
Hvis læse- og skrivetesten viser, at den unge har behov for at forbedre sine læse- og skrivekundskaber, er
jobcentrene blive sikret gode rammer for at tilbyde den unge et læse- og skrivekursus, der kan opkvalificere
den unge til at starte på en ordinær uddannelse. Jobcentrene er ligeledes sikret gode rammer for at tilbyde
unge et opkvalificerende regnekursus. Der er således afsat ekstra 25 mio. kr. årligt i en pulje i perioden 2010
– 2013 til finansiering af læse-, skrive- og regnekurser.
Midlerne i puljen fordeles efter først-til-mølle-princippet. Der blev åbnet for ansøgninger i regionerne den 20.
januar i år. Det er beskæftigelsesregionerne, der administrerer puljen. (Der henvises i denne forbindelse til
skrivelse til Beskæftigelsesregionerne af 15. januar 2010 om ”Pulje til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser.)
Ved den første jobsamtale i jobcentret skal det aftales, hvornår og hvor testen skal foretages.
De unge skal gennemføre »Den vejledende læsetest for Voksne«, VLV-testen, som er en elektronisk test,
der kan gennemføres på nettet. Testen er udviklet af Undervisningsministeriet. VLV-testen viser, om den
pågældende har behov for at opkvalificere sine læse- og skrivekundskaber.
I de tilfælde, hvor det på baggrund af den unges hidtidige skoleforløb eller erhvervserfaring vurderes, at den
pågældende ikke har problemer med at læse og skrive, kan jobcentret beslutte, at den unge ikke skal gennemføre testen.
Reglerne om læse- og skrivetest til unge under 30 år træder i kraft 1. maj 2010.

4.1 Sanktioner ved udeblivelse fra læse- og skrivetest.
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I lov om aktiv socialpolitik er foretaget følgende ændringer:
1. I § 13, stk. 3, indsættes efter 1. pkt.:
»Hvis ansøgeren er under 30 år og ikke har en ungdomsuddannelse, er det endvidere en betingelse for
at få hjælp, at personen deltager i en læse- og skrivetest, hvis jobcenteret vurderer, at der er behov for
det.«
2. I § 36, stk. 1, indsættes efter »sygeopfølgning«: »eller en læse- og skrivetest, jf. § 13, stk. 3, 2.
pkt.«
I lov om arbejdsløshedsforsikring er foretaget følgende ændringer:
3. I § 63 a, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:
»Tilsvarende gælder, hvis medlemmet udebliver fra aktiviteter, som har et konkret beskæftigelses- eller
uddannelsesfremmende sigte.«
4. I § 63 a, stk. 2 og 3, ændres »jobsamtale, henvisnings-, cv- eller rådighedssamtale« til: »samtale
eller aktivitet efter stk. 1«.
5. I § 63 a, stk. 3, indsættes efter »karantæne for at udeblive fra en samtale«: »eller aktivitet«.
6. I § 63 a, stk. 4, ændres »Direktøren for Arbejdsdirektoratet« til: »Beskæftigelsesministeren«.

Lov om aktiv socialpolitik
Efter de gældende regler er det en betingelse for at modtage kontant- og starthjælp, at ansøgeren udnytter
sine arbejdsmuligheder aktivt. Hvis en person uden rimelig grund udebliver eller ikke deltager aktivt i et
tilbud eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning, skal der foretages fradrag i hjælpen efter § 36 i
loven.
Med ændringen har unge under 30 år, der ikke har en ungdomsuddannelse pligt til at deltage i en læse- og
skrivetest, hvis jobcenteret vurderer, at der er behov for det. Denne pligt samt muligheden for at sanktionere en kontant- eller starthjælpsmodtager, der udebliver eller ikke deltager aktivt i læse- og skrivetesten
fremgår nu direkte af loven.
§ 13, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik er ændret således, at en person, som er under 30 år, og som ikke har
en ungdomsuddannelse, har pligt til at deltage i en læse- og skrivetest, hvis jobcenteret vurderer, at pågældende har behov for dette.
§ 36, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik er ændret således, at der indføres hjemmel til at sanktionere en person under 30 år, der ikke har en ungdomsuddannelse, hvis pågældende ikke deltager i en læse- og skrivetest, som jobcenteret har vurderet, at personen har behov for. Det indebærer, at manglende deltagelse i en
læse- og skrivetest sanktioneres som en udeblivelse fra et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning.
Der kan alene foretages fradrag i hjælpen for den dag, hvor læse- og skrivetesten skulle finde sted, med en
gennemsnitsdagssats efter § 35, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik.
Kommunen skal forud for læse- og skrivetesten, skriftligt vejlede den unge om, at manglende deltagelse kan
medføre fradrag i hjælpen med en dagssats, jf. § 35, stk. 1, i loven. Før kommunen træffer afgørelse om
sanktion, skal kommunen endvidere vurdere, om pågældende havde en rimelig grund til ikke at deltage i
aktiviteten, jf. § 13, stk. 4 og 5, i lov om aktiv socialpolitik.

Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Efter de gældende regler i § 63 a, stk. 1-3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., får dagpengemodtagere
gradvist skærpede sanktioner ved gentagne udeblivelser fra jobsamtaler, henvisningssamtaler, cv- eller rådighedssamtaler.

210

Med hjemmel i gældende § 63 a, stk. 4, er det endvidere i de administrative regler i bekendtgørelse om
selvforskyldt ledighed fastsat, at disse sanktioner også finder anvendelse ved udeblivelser fra aktiviteter med
et konkret beskæftigelsesrettet sigte.
Første gang, en dagpengemodtager udebliver fra en samtale mv., udelukkes dagpengemodtageren fra retten til dagpenge, indtil pågældende har rettet henvendelse til jobcenteret, anden aktør henholdsvis a-kassen
om udeblivelsen.
Anden gang, dagpengemodtageren inden for 12 måneder udebliver fra en samtale mv. uden en gyldig
grund, får dagpengemodtageren 2 ugers karantæne. Hvis dagpengemodtageren inden for de seneste 12
måneder forud for udeblivelsen har fået en karantæne for selvforskyldt ledighed efter § 63, stk. 4, 1. pkt., i
arbejdsløshedsforsikringsloven, får udeblivelsen de samme dagpengemæssige konsekvenser som en tredjegangsudeblivelse.
Tredje gang, dagpengemodtageren inden for 12 måneder igen udebliver fra en samtale mv. uden en gyldig
grund eller i øvrigt bliver selvforskyldt ledig, mister dagpengemodtageren retten til dagpenge, indtil pågældende inden for en periode på 10 uger har haft ustøttet arbejde i mere end 300 timer (fuldtidsforsikrede)
eller mindst 150 timer (deltidsforsikrede).
En ung dagpengemodtager under 30 år, som udebliver fra en læse- og skrivetest, som pågældende er indkaldt til, sanktioneres på samme måde som ved udeblivelse fra jobsamtaler mv. og aktiviteter med et konkret beskæftigelsesrettet sigte.
Det er i stk. 1-3 præciseret, at reglerne finder anvendelse på udeblivelse fra aktiviteter, som har et konkret
beskæftigelses- eller uddannelsesfremmende sigte.
Læse- og skrivetest har et konkret beskæftigelses- eller uddannelsesfremmende sigte, da læse- og skriveproblemer ikke må være en barriere for job og uddannelse. Læse- og skrivetest skal blandt andet sikre, at
jobcenteret giver unge, der har behov herfor, de rigtige tilbud om læse- og skrivekursus, der kan forbedre
deres mulighed for at tage en ordinær uddannelse eller arbejde.
Med hjemmel i bestemmelsens stk. 4 er det fastsat i de administrative regler, at sanktionerne også finder
anvendelse på udeblivelser fra læse- og skrivetests. Udeblivelserne skal således sanktioneres i overensstemmelse med de gældende regler i § 63 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og bekendtgørelse om
selvforskyldt ledighed.
Reglerne om sanktioner ved udeblivelse fra læse- og skrivetest træder i kraft 1. maj 2010.

5. Forbedring af muligheden for at deltage i jobrotation.
I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er foretaget følgende ændringer:
21. I § 98 b, stk. 1, ændres to steder »6 måneder« til: »3 måneder«.
Efter hidtidige regler skulle dagpengemodtagere, kontant- eller starthjælpsmodtagere eller integrationsydelsesmodtagere, der blev ansat som vikarer i forbindelse med en jobrotationsordning, have været ledige i en
periode på mindst 6 måneder.
Dagpengemodtagere skulle ved ansættelsen have en ledighedsperiode på sammenlagt mindst 6 måneder.
Kontant- og starthjælpsmodtagere skulle have modtaget kontant- eller starthjælp eller introduktionsydelse i
en sammenhængende periode på mindst 6 måneder, og introduktionsydelsesmodtagere skulle have modtaget denne ydelse i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder.
Kravet på de 6 måneder for de tre grupper er nedsat til 3 måneder.
Reglerne om forbedring af muligheden for at deltage i jobrotation træder i kraft 1. maj 2010.
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6: Forbedrede muligheder for mentorstøtte til unge under 30 år.
I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er foretaget følgende ændringer:
10. I § 78 indsættes som stk. 2:
»Stk. 2. Personer under 30 år, der er omfattet af en indsats efter loven, kan få støtte til en mentorfunktion, hvis de begynder et ordinært uddannelsesforløb på almindelige vilkår.«
I lov om integration af udlændinge i Danmark er foretaget følgende ændringer:
1. I § 23 d indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
»Stk. 2. Udlændinge under 30 år, der tilbydes et introduktionsprogram, kan få støtte til en mentorfunktion, hvis de begynder et ordinært uddannelsesforløb på almindelige vilkår.«
Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Efter hidtil gældende regler, kunne der ikke gives mentorstøtte til unge til ordinær uddannelse på almindelige vilkår. Unge, som kom i kontakt med jobcentret og efterfølgende gik i gang med en ordinær udannelse
på almindelige vilkår, kunne således ikke fortsætte med mentorstøtte, når de begyndte på uddannelsen.
Nogle unge har brug for ekstra støtte til at gennemføre en ordinær uddannelse eller praktik på en virksomhed i forbindelse med uddannelsen. Derfor kan de have behov for mentorstøtte.
Med indsættelsen af § 78, stk. 2, kan jobcenteret nu give mentorstøtte til unge under 30 år, der er eller har
været omfattet af en indsats i jobcenteret, og som overgår til ordinær uddannelse på ordinære vilkår som fx
SU eller elevløn. Mentorstøtten kan gives til de unge, når jobcenteret vurderer, at de har brug for støtte til at
få en god start på uddannelsen.
Støtte til en mentor vil også kunne gives, mens de unge deltager i praktikperioder, der er en sædvanlig del
af uddannelsesforløbet.
Støtte til mentorfunktionen vil kunne gives så længe, der er behov for det. Det er dog en betingelse, at mentorstøtten gives i forbindelse med, at den unge begynder på uddannelsen. Ordningen er alene tiltænkt unge,
der på grund af særlige behov har brug for mentorstøtte. Forslaget giver derfor ikke adgang til at give mentorstøtte til de mange unge, der ved egen hjælp kan gennemføre ordinær uddannelse på ordinære vilkår.
Bestemmelsen i § 78, stk. 2, om mentorstøtte til unge under 30 år, træder i kraft den 1. august 2010.

Lov om integration af udlændinge i Danmark
Efter integrationslovens § 23 d, stk. 1, kan der ydes støtte til en mentorfunktion med henblik på at fremme,
at udlændingen kan opnå eller fastholde beskæftigelsesrettede aktiviteter, tilbud efter integrationslovens
§§ 23 a – 23 c, det vil sige uddannelses- og beskæftigelsesrettede tilbud som led i udlændingens introduktionsprogram, og ordinær beskæftigelse.
Den bestemmelse omfatter bl.a. støtte til at opnå eller fastholde ordinær uddannelse, hvis tilbuddet om ordinær uddannelse er givet efter integrationslovens § 23 a, stk. 6, som en del af introduktionsprogrammet.
Tilbud om ordinær uddannelse efter integrationslovens § 23 a, stk. 6, gælder imidlertid kun udlændinge
mellem 25 og 30 år og unge under 25 år med forsørgelsespligt over for hjemmeboende børn.
Efter de hidtil gældende regler har udlændinge, som deltager i ordinær uddannelse på almindelige vilkår, og
som ikke er omfattet af de nævnte grupper i § 23 a, stk. 6, og udlændinge mellem 18 og 25 år, som efter
integrationslovens § 16 a meddeles et pålæg om at søge optagelse på en ordinær uddannelse, ikke kunnet
ydes støtte til en mentorfunktion.
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Med den vedtagne bestemmelse i integrationslovens § 23 d, stk. 2, kan jobcenteret nu tilbyde mentorstøtte
til alle unge under 30 år, der tilbydes et introduktionsprogram, hvis de påbegynder et ordinært uddannelsesforløb på almindelige vilkår, herunder den ovennævnte gruppe hvor det efter de hidtil gældende regler ikke
har været muligt.
Bestemmelse svarer til § 78, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Reglerne om mentorstøtte til unge under 30 år træder i kraft 1. maj 2010.
7. Elementer i lovforslaget som ligger uden for aftalen om Flere unge i uddannelse og job.

7.1: Lovfæstelse af voksenlærlingeordningen.
I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er foretaget følgende ændringer:
7.§ 68, stk. 2, ophæves.
22. Efter § 98 b indsættes før overskriften »Opkvalificering ved ansættelse«:
»Tilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med voksne
§ 98 c. Arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne i henhold til lov om erhvervsuddannelse eller
lov om maritime uddannelser inden for områder, hvor der på tidspunktet for aftalens indgåelse er behov for
arbejdskraft, har efter reglerne i stk. 3 og 4 samt §§ 98 d-98 g ret til tilskud til den løn, som de betaler personen i praktikperioden, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for uddannelsesaftaler med elever inden for social- og sundhedsuddannelsen og den
pædagogiske assistentuddannelse, som har ret til voksenelevløn efter gældende faglige overenskomster og
aftaler.
Stk. 3. Beskæftigelsesregionen udarbejder to gange om året en liste over de uddannelser, der er berettiget til
tilskud.
Stk. 4. Tilskuddet ydes efter Kommissionens forordning om anvendelse af traktatens artikler 87 og 88 på de
minimis-støtte.
§ 98 d. Det er en betingelse for tilskud, at eleven under de praktikophold, som uddannelsesaftalen omfatter,
er sikret en ved overenskomst fastsat løn, der mindst svarer til den laveste løn, en ikke-faglært arbejder inden
for det pågældende område er berettiget til. I fag eller dele af et fag, hvor sådanne overenskomster ikke findes, skal lønnen mindst svare til, hvad der gælder inden for beslægtede overenskomstområder.
§ 98 e. Det er en betingelse for tilskud, at uddannelsesaftalen er indgået med en person, der
1) ved uddannelsens påbegyndelse er fyldt 25 år og
2) ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, 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, jf. dog stk. 2.
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 har modtaget kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse eller har deltaget i tilbud efter kapitel 12 i en sammenhængende periode på mere end 6 måneder, eller
b) personen er fyldt 30 år og har modtaget kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse eller har deltaget i tilbud efter kapitel 12 i en sammenhængende periode på mere end 9 måneder.
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Stk. 3. Der kan ikke gives tilskud til en arbejdsgiver, der i praktikperioden modtager anden offentlig
støtte for eleven. Der kan ligeledes ikke udbetales tilskud til en arbejdsgiver, der til eleven har modtaget en økonomisk præmie eller bonus efter lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion.
§ 98 f. Afgørelse om tilskud træffes af den kommune, hvor praktikstedet er beliggende. Ansøgning om
tilskud skal indgives senest 1 måned efter, at den aftalte uddannelse efter § 98 c, stk.1, er påbegyndt.
Stk. 2. Hvis ansøgningen indgives senere end nævnt i stk.1, træffes afgørelsen om ydelse af tilskud på
baggrund af, om betingelserne for ydelse af tilskud var opfyldt på det tidspunkt, hvor ansøgningen efter
stk. 1 skulle have været indgivet. Tilskud kan kun ydes fra ansøgningstidspunktet og i den resterende
del af perioden på 2 år efter § 98 g, stk. 2.
§ 98 g. Tilskuddet udgør 30 kr. pr. time i praktiktiden hos arbejdsgiveren.
Stk. 2. Tilskuddet gives i op til de første 2 år af den aftalte uddannelse, jf. § 98 c, stk. 1. Der kan kun
gives tilskud for normal overenskomstmæssig arbejdstid.
Stk. 3. Jobcenteret udbetaler tilskuddet månedsvis bagud på grundlag af arbejdsgiverens anmodning
herom. «

Reglerne om støtte til voksenlærlinge fremgår nu af loven.
Hermed udmøntes den del af den politiske aftale om voksenlærlingeordningen fra december 2008, der vedrører, at arbejdsgivere har en ret til tilskud, når betingelserne i øvrigt er opfyldt.
Bestemmelserne i voksenlærlingebekendtgørelsen er flyttet til loven. De overflyttede regler svarer med redaktionelle ændringer til reglerne i bekendtgørelsen.
Den eneste ændring er, at fra den 1. maj 2010, hvor loven træder i kraft, skal ansøgning om tilskud sendes
til det jobcenter, hvor praktikstedet er beliggende.
Fra den 1. maj 2010 ophæves bekendtgørelse nr. 576 af 22. juni 2009. I det følgende kommenteres lovens
bestemmelser på grundlag af de fortolkningsbidrag, der fremgik af den tidligere skrivelse nr. 9889 af 19.
december 2008 ”Orientering om ny bekendtgørelse om tilskud til virksomheder, der indgå uddannelsesaftale
med voksne”.

Til § 98 c, stk. 1 og 2
Arbejdsgivere kan få tilskud til lønnen til voksenlærlinge, når uddannelsen er inden for områder, hvor der er
behov for arbejdskraft, og en række andre betingelser også er opfyldt. Uddannelsesaftalerne skal opfylde de
betingelser, der er fastsat i lov om erhvervsuddannelser og lov om maritime uddannelser, således at tilskuddet kan gives til uddannelsesaftaler inden for erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles
hermed, herunder social- og sundhedsudddannelser og pædagogisk assistent.
Uddannelserne kan tage mellem 1 1/2 og 5 1/2 år – typisk håndværksfag inden for bygge- og anlægsområdet, jern- og metalindustrien, handels- og kontor området m.v. Uddannelserne veksler mellem skole og praktik.
Det er undervisningsministeren, der godkender, opretter og nedlægger uddannelserne efter indstilling fra
Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser. Yderligere information om uddannelser, trin og
specialer kan fås på hjemmesiden www.ug.dk
En uddannelsesaftale anses for indgået, når både virksomheden og eleven har underskrevet aftalen. Hvis
parterne ikke har underskrevet aftalen samtidig, er det den senest daterede underskrift, der fastlægger,
hvornår uddannelsesaftalen er indgået.
Der kan ikke ydes tilskud til elever inden for social- og sundhedsuddannelsen eller den pædagogiske assistentuddannelse, hvis de har ret til voksenelevløn efter overenskomsten. Baggrunden herfor er, at kommunerne og regionerne er blevet kompenseret for merudgiften herved i forbindelse med trepartsaftalen af 17.
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juni 2007. Kommuner og regioner skal på ansøgningsskemaet konkret oplyse, at den pågældende elev ikke
har ret til voksenelevløn under uddannelsen.

Til § 98 c, stk. 3
Beskæftigelsesregionerne udarbejder en liste over de uddannelser, der er berettiget til tilskud.
Listerne bygger på beskæftigelsesregionernes oversigt over beskæftigelsesmuligheder på det regionale arbejdsmarked (arbejdsmarkedsbalancemodellen). Det betyder, at de uddannelser, der er berettiget til tilskud,
sigter mod områder med gode beskæftigelsesmuligheder eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder. Beskæftigelsesregionen offentliggør to gange om året senest den 30. juni og 31. december en oversigt over de
uddannelser, der i de følgende 12 måneder berettiger til tilskud. Det er en betingelse for at have ret til tilskud, at uddannelsen er omfattet af listen på det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren indgår uddannelsesaftalen.
Arbejdsmarkedsbalancen kan ses på beskæftigelsesregionernes hjemmesider, hvor der også findes yderligere information om arbejdsmarkedsbalancen.

Til § 98 c, stk. 4
Tilskud til voksenlærlinge ydes inden for EU´s de minimis-støtteordning.
Anvendelsen af de minimisreglerne betyder, at der højest kan tildeles støtte, der er omfattet af de minimisreglerne, til en virksomhed på i alt op til 200.000 EUR i en periode på tre regnskabsår. Støtten til voksenlærlinge er derfor afhængig af, at virksomheden ikke i de sidste tre år har modtaget de minimis-støtte på
200.000 EUR. For landbrugs- og fiskerisektoren samt transportvirksomheder gælder særlige beløbsgrænser.

Til § 98 d
Det er en betingelse for tilskud, at arbejdsgiveren betaler en løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst,
og lønnen skal mindst svare til den laveste løn, en ikke-faglært lønmodtager er berettiget til inden for det
pågældende område. På ikke- overenskomstdækkede områder skal arbejdsgiveren betale en løn, der mindst
svarer til, hvad der er gældende inden for beslægtede områder.
Jobcenteret har ikke pligt til at undersøge, om lønnen er overenskomstmæssig, hvis virksomheden har erklæret, at betingelserne er opfyldt.
I tilfælde, hvor der er tale om et område uden for overenskomst, og lønnen formodes ikke at være korrekt,
bør jobcenteret kontakte arbejdsgiveren og eleven.

Til § 98 e, stk. 1 og 2
Målgruppen for tilskudsordningen er personer over 25 år uden erhvervsuddannelse. Der kan dog gives tilskud til personer med en uddannelse, hvis uddannelsen ikke har været anvendt i de sidste 5 år, eller personen har afsluttet en uddannelse og været ledig i mindst 6 eller 9 måneder afhængigt af personens alder.
Betingelsen om, at uddannelsen ikke må være anvendt i de sidste 5 år, administreres på samme måde som
SU-styrelsens regler om VEU-godtgørelse, hvorefter det er en betingelse for ydelsen, at uddannelsen ikke
har været anvendt i 5 år. Når arbejdsgiveren søger om tilskud til en person, der har en uddannelse i forvejen, skal jobcenteret i hvert enkelt tilfælde foretage en konkret vurdering af, om uddannelsen har været en
forudsætning for jobbet. Hvis personen ikke formelt bruger sin uddannelse, men det alligevel er klart, at den
nuværende beskæftigelse er opnået på grundlag af, at personen har netop denne uddannelse, vil arbejdsgiveren ikke kunne modtage tilskud.
Kravene til den forudgående ledighed er for dagpengemodtagere under 30 år en sammenlagt ledighed på
mere end 6 måneder og for dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, en sammenlagt ledighed på mere end 9
måneder.
Ledige under 30 år, der modtager kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse, skal have modtaget
hjælpen i en sammenhængende periode på mere end 6 måneder. For ledige, der er fyldt 30 år, der modtager kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse, er kravet 9 måneder.
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Til § 98 e, stk. 3
Der kan ikke gives tilskud til en arbejdsgiver, der i praktikperioden modtager anden offentlig støtte for eleven. Det gælder også for tilskud til en arbejdsgiver, der til eleven har modtaget en økonomisk præmie eller
bonus efter lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion - også i de situationer, hvor arbejdsgiveren i den første
periode har fået præmie og bonus.

Til § 98 f
Ansøgning om tilskud skal indsendes senest 1 måned efter, at uddannelsesaftalen er påbegyndt.
Det vil sige, at hvis der indgås en aftale med en person, der allerede er i uddannelse, fx på en teknisk skole,
vil der skulle indgives ansøgning senest 1 måned efter aftalen med arbejdsgiveren.
Hvis ansøgningen sendes senere, vil afgørelsen om tilskud blive truffet på baggrund af, om betingelserne var
opfyldt på det tidspunkt, aftalen blev indgået. Hvis ansøgningen sendes senere end 1 måned efter, at den
aftalte uddannelse er påbegyndt, forkortes tilskudsperioden, idet der kun kan ydes tilskud fra ansøgningstidspunktet og i den resterende uddannelsesperiode.
Afgørelser om tilskud træffes af den kommune, hvori praktikstedet er beliggende.

Til § 98 g
Tilskuddet er et fast beløb på 30 kr. pr. time, og der kan maksimalt gives tilskud i de første 2 år af uddannelsesaftaleperioden. Dette gælder, uanset hvor lang uddannelsen er. De 2 år regnes fra uddannelsens påbegyndelse. Det vil sige, at perioder hvor personen er på skole, og hvor der udbetales tilskud efter reglerne
for Arbejdsgivernes Elevrefusion, også forbruger af de 2 år.
Der kan kun gives tilskud for normal overenskomstmæssig arbejdstid. Herved forstås en arbejdstid på for
tiden 37 timer om ugen, eller et mindre timetal, hvis den overenskomstmæssige arbejdstid på det faglige
område er mindre.
Jobcenteret udbetaler tilskuddet månedsvis bagud på grundlag af arbejdsgiverens anmodning herom.
Reglerne om voksenlærlingeordningen træder i kraft 1. maj 2010.

7.2. Forenkling af opgørelse af sammenlagt ledighed for dagpengemodtagere efter lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats.
I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er foretaget følgende ændringer:
3.§ 4, stk. 1, affattes således:
»Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om opgørelse af sammenlagt ledighed efter denne lov for
personer, der er omfattet af § 2, nr. 1.«
15.§ 89 affattes således:
»§ 89. Når en person, der er omfattet af §§ 85, 87 og 88, har afsluttet det første tilbud, har personen
ret og pligt til at påbegynde et nyt tilbud, hver gang den pågældende har haft 6 måneders sammenlagt
ledighed.
Stk. 2. Efter afslutning af det første tilbud efter §§ 85, 87 og 88 har personen efter de 6 måneders
sammenlagt ledighed tillige ret til tilbud i resten af ledighedsperioden, hvis personen anmoder herom.«
16. I § 90 a, stk. 1, ændres »30 måneder« til: »123 uger«.
20.§ 96, stk. 2, 2. pkt., ophæves.
Beskæftigelsesministeren har fået bemyndigelse til at fastsætte regler om opgørelse af sammenlagt ledighed
for dagpengeberettigede.
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Disse regler forventes at skulle træde i kraft i august 2010. Inden da vil der blive sendt en orientering om
bekendtgørelsens specifikke regler.
7.2 a: Ret til indsatsplan for personer, der er omfattet af en varslingsindsats.
I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er foretaget følgende ændringer:
23. I § 102 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
»Stk. 2. I opsigelsesperioden har beskæftigede, jf. stk. 1, hvis de anmoder jobcenteret om det, ret til at
få udarbejdet en plan for, hvordan de hurtigst muligt opnår ny beskæftigelse. Planen skal udarbejdes
senest 2 uger efter, at den beskæftigede har anmodet herom.«
Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.
Personer, der er omfattet af en varslingsindsats i forbindelse med større afskedigelser, får ret til en plan for,
hvordan de hurtigst muligt kan få nyt arbejde.
Anmodning om en plan skal ske i opsigelsesperioden, og jobcenteret skal udarbejde planen senest 2 uger
efter, at personen har bedt om det. Planen skal så vidt muligt udarbejdes i samarbejde med personens ansættelsessted og eventuelle a-kasse.
Når jobcenteret udarbejder en plan, skal der tages hensyn til Beskæftigelsesregionens oversigt over jobmuligheder på det regionale arbejdsmarked.
Reglerne om ret til indsatsplan for personer, der er omfattet af en varslingsindsats træder i kraft 1. maj
2010.

7.2 b: Forhøjelse af den maksimale godtgørelse til kontant- og starthjælpsmodtagere til dækning af udgifter ved deltagelse i tilbud.
I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er foretaget følgende ændringer:
11. I § 83 indsættes som stk. 3:
»Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at beløbet på 1000 kr. i stk. 1 kan hæves til
1500 kr.«
Efter hidtidige gældende regler kunne kontant- og starthjælpsmodtagere, der deltager i tilbud om vejledning
og opkvalificering eller virksomhedspraktik efter kommunens vurdering, få udbetalt op til 1000 kr. om måneden til hel eller delvis godtgørelse til anslåede udgifter ved deltagelse i tilbuddet.
Godtgørelsen ydes typisk til dækning af transportudgifter og arbejdsbeklædning. I en række tilfælde overstiger de faktiske udgifter til transport beløbsgrænsen på 1000 kr. Siden 2003, hvor beløbet senest blev fastsat, er taksterne ved den offentlige transport generelt steget med 39 pct.
Beskæftigelsesministeren har fået bemyndigelse til at hæve beløbsgrænsen til 1500 kr. Dermed muliggøres
en øget mobilitet og en udvidelse af aktiveringssteder, når jobcentrene skal finde aktiveringstilbud. Det vil
gælde ikke mindst i udkantsområder, hvor der er langt mellem udbydere af aktivering.
Bemyndigelsen er anvendt til at hæve beløbsgrænsen i perioden 1. maj til 1. januar 2011, jf. § 88 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Reglerne om forhøjelse af den maksimale godtgørelse til kontant- og starthjælpsmodtagere til dækning af
udgifter ved deltagelse i tilbud træder i kraft 1. maj 2010.
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7.3: Forskellige konsekvensændringer.
I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er foretaget følgende ændringer:
6. Overskriften før § 67 d og §§ 67 d-67 f ophæves
40. I § 127, stk. 3, udgår »og § 67 f«.
I lov om aktiv socialpolitik er foretaget følgende ændringer:
3. I § 50 ændres »§ 28, stk. 3« til: »§ 28, stk. 2«.
4. I § 74 a, stk. 1, nr. 3, ændres »§ 28, stk. 3« til: »§ 28, stk. 2«.
I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. er foretaget følgende ændringer:
1. I § 52 a, stk. 3 og 4, udgår »i henhold til en jobplan«, og efter »§§ 47 og 70« indsættes: », jf. dog
stk. 5«.
2. I § 52 a indsættes som stk. 5:
»Stk. 5. Ved deltagelse i tilbud efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som har en sammenhængende varighed på under 4 uger, modtager medlemmet dog dagpenge efter stk. 1.«
I lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. er foretaget følgende ændringer:
1.§ 14, nr. 2, litra a, affattes således:
»a) der deltager i selvvalgt uddannelse efter kapitel 8 a og § 73 b samt tilbud om vejledning og opkvalificering efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller«
2.§ 14, nr. 2, litra b og c, ophæves.
Litra d bliver herefter litra b.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
De hidtidige gældende regler indeholdte en særlig midlertidig løntilskudsordning for langtidsledige kontantog starthjælpsmodtagere, der er udløbet den 28. februar 2010.
Ordningen var treårig og udløb den 28. februar 2010, derfor er den udtaget af loven.
Da ordningen er udløbet, ophæves §§ 67 d-67 f om denne særlige løntilskudsordning. Derudover ophæves
henvisningen til ordningen i § 127 om regulering af løntilskuddets størrelse.

Lov om aktiv socialpolitik
Der er tale om en konsekvensændring som følge af lov nr. 479 af 12. juni 2009 om ændring af lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark. I forbindelse med denne lovændring blev der ved en fejl ikke foretaget
konsekvensændringer i lov om aktiv socialpolitik §§ 50 og 74 a, stk. 1, nr. 3.

Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Der er tale om konsekvensændringer som følge af lov nr. 479 af 12. juni 2009 om ændring af lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark. Hermed blev bl.a. reglen i § 29 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
om, hvornår et tilbud skal gives i henhold til en jobplan, ændret, således at der fremover ikke stilles krav om
at udarbejde eller revidere en jobplan, selvom et tilbud har en varighed på 4 uger eller mere, hvis tilbuddet
er fastsat under en jobsamtale og er rettet mod beskæftigelse inden for områder, hvor der er behov for
arbejdskraft.
§ 52 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. blev ved en fejl ikke affattet i overensstemmelse med denne
udvidede adgang til at give visse tilbud uden jobplan. § 52 a ændres, således at et medlem, der efter 26
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ugers sammenlagt ledighed skal omfattes af de særlige regler i § 52 a, stk. 3 og 4, fremover omfattes af
reglerne, når tilbuddet er på 4 uger eller mere – uanset om tilbuddet er givet i henhold til en jobplan eller er
fastsat under en jobsamtale og er rettet mod beskæftigelse inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft.
Ændringen af § 52 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. finder alene anvendelse på medlemmer, der
påbegynder et tilbud efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats efter lovens ikrafttrædelse 1.
maj 2010. Medlemmer, der forud for lovens ikrafttræden er påbegyndt et tilbud, fortsætter under dette tilbud med at få dagpenge i overensstemmelse med de hidtil gældende regler.

Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.
Sigtet har hele tiden været, at personer, der har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse samt personer, der er
visiteret til fleksjob og deltager i selvvalgt uddannelse, skal have mulighed for personlig assistance til handicappede efter reglerne i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.
Dette er nu præciseret i loven.
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Bilag nr. 3
Bekendtgørelse nr. 667 af 4. juni 2010
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Bekendtgørelse om tilskud til 18-19-årige i forbindelse med fremrykket aktiveringsindsats samt »Ny Chance til unge«, herunder om regnskab og revision
I henhold til tekstanmærkning nr. 115 til § 17.46.27 i de årlige bevillingslove fastsættes følgende:
Kapitel 1

Strakstilbud til 18-19-årige
§ 1. I perioden 1. maj 2010 til 31. december 2011 kan som en del af regeringens ungeudspil »Flere unge
i uddannelse og job« udbetales tilskud til kommunerne i forbindelse med initiativet »Strakstilbud til 18-19årige«.

Målgruppen
§ 2. Målgruppen for indsatsen er:
1) Nyledige mellem 18 og 19 år, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv. eller
kontant- eller starthjælp efter lov om aktiv socialhjælp, jf. § 2. nr. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
2) Nyledige efter nr. 1 omfatter dagpengemodtagere, der ikke tidligere har været tilmeldt jobcentret, eller som har genoptjent deres dagpengeret, og kontant- og starthjælpsmodtagere, der ikke tidligere har
været tilmeldt jobcentret, eller som ikke har modtaget offentlig forsørgelse den seneste måned.

Udmelding og tildeling af tilskud
§ 3. Kommunerne kan få tilskud til indsatsen inden for en samlet ramme på 20,7 mio. kr.
Stk. 2. Arbejdsmarkedsstyrelsen opgør og udmelder et maksimalt tilskud, som hver enkelt kommune kan
få i forbindelse med indsatsen. Tilskuddet beregnes på baggrund af andelen af den samlede målgruppe i de
enkelte kommuner.
Stk. 3. Tilskuddet ydes på baggrund af kommunernes opfyldelse af følgende mål for målgruppen:
1) 85 pct. af de nyledige 18-19-årige får en individuel samtale efter senest 1 uge.
2) 85 pct. af de nyledige 18-19-årige får individuelle samtaler mindst hver måned.
3) 70 pct. af de nyledige 18-19-årige får et aktiveringsforløb senest efter 2 ugers ledighed.
Stk. 4. I perioden 1. maj 2010 til 31. december 2011 måles kommunerne på de i stk. 3 nævnte mål.
Stk. 5. Tilskuddet tildeles efter følgende kriterier:
1) Hvis en kommune opfylder målet i stk. 3 nr. 1 udbetales 20 pct. af tilskuddet.
2) Hvis en kommune opfylder målet i stk. 3 nr, 2, udbetales 33 pct. af tilskuddet.
3) Hvis en kommune opfylder målet i stk. 3 nr. 3, udbetales 47 pct. af tilskuddet.
4) Hvis en kommune opfylder alle tre mål, udbetales det maksimale tilskud, jf. stk. 2.
§ 4. Såfremt nogle kommuner ikke opfylder de i § 3 stk. 3 nævnte mål, og der som følge heraf er
uforbrugte midler til indsatsen, kan eventuelt uforbrugte midler på op til 5 mio. kr. anvendes til at udbetale
bonus til de kommuner, som opfylder et eller flere af målene.
Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte bonus fordeles med samme forholdsmæssige fordeling som selve tilskuddet,
jf. § 3.
Kapitel 2

Ny Chance til unge
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§ 5. I perioden 1. juli 2010 til 31. december 2011 kan udbetales tilskud til kommunerne i forbindelse med
initiativet ’Ny Chance til unge’.

Målgruppen
§ 6. Målgruppen for indsatsen er:
1) Personer under 30 år, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv., jf. § 2. nr. 1,
i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og som har modtaget mere end 12 måneders sammenhængende
offentlig forsørgelse.
2) Personer under 30 år, der modtager kontant- eller starthjælp efter lov om en aktiv socialpolitik, jf. § 2.
nr. 2 og 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, undtagen personer, der er omfattet af matchgruppe 3
i bekendtgørelse om matchvurdering, og som har modtaget mere end 12 måneders sammenhængende
offentlig forsørgelse.

Udmelding og tildeling af tilskud
§ 7. Kommunerne kan få tilskud til indsatsen inden for en samlet ramme på 70 mio. kr.
Stk. 2. Arbejdsmarkedsstyrelsen opgør og udmelder et maksimalt tilskud, som hver enkelt kommune kan
få i forbindelse med indsatsen. Tilskuddet beregnes på baggrund af andelen af den samlede målgruppe i de
enkelte kommuner.
Stk. 3. Der udbetales alene tilskud for antallet af personer fra målgruppen, som deltager i virksomhedspraktik efter kapitel 11 eller ansættelse med løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som ligger ud over det samlede antal personer, der opgjort pr. 4. kvartal 2009 var i virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud. Opgørelsen sker i helårspersoner. For hver yderligere helårsperson
får kommunen et tilskud på 20.000 kr. inden for det maksimale tilskud efter stk. 2
§ 8. Den enkelte kommune får udbetalt et acontotilskud i juli 2010 svarende til 1/3 af det samlede tilskud
og et acontotilskud i januar 2011 svarende til 2/3 af det samlede tilskud. Det samlede udbetalte tilskud til
kommunen svarer til den maksimale tilskudsramme.
Stk. 2. Det samlede udbetalte acontotilskud efterreguleres ved indsatsens afslutning på grundlag af antallet af helårspersoner omfattet af målgruppen, jf. § 6, der har deltaget i tilbud om virksomhedspraktik eller
ansættelse med løntilskud.
Kapitel 3

Kontering af tilskud
§ 9. Kommunernes tilskud til fremrykket indsats for 18-19 årige, jf. § 3, bonus efter § 4 og tilskud til Ny
chance for unge, jf. § 7, skal konteres som en indtægt på hovedkonto 6 på funktion 6.45.53 »Administration
vedrørende jobcentre«, hvor udgifter og indtægter vedrørende administration af jobcentrene skal registreres.
Stk. 2. Konteringen af tilskud efter § 3 og § 7 skal følge reglerne fastsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i »Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner«.

Regnskab og revision
§ 10. Regnskabsaflæggelse vedrørende tilskud til fremrykket indsats for 18-19 årige efter § 3 skal ske
senest i forbindelse med opgørelse af den endelige restafregning for regnskabsåret 2012 med samme frist,
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som gælder for afregning af statsrefusion. Revisionen sker som led i revisionens almindelige revisionsgennemgang af kommunen regnskaber for pågældende regnskabsår.
Stk. 2. Regnskabsaflæggelse vedrørende tilskud til Ny chance til unge efter § 7 skal ske senest i forbindelse med opgørelse af den endelige restafregning for regnskabsårene 2010, 2011 og 2012 med samme frist,
som gælder for afregning af statsrefusion. Revisionen sker som led i revisionens almindelige revisionsgennemgang af kommunen regnskaber for pågældende regnskabsår.

Anvisning af tilskud, tilbagebetaling og berigtigelse
§ 11. Anvisning af tilskud efter § 3 finder sted efter afslutningen af indsatsperioden, jf. § 1, og således, at
anvisningen senest vil ske i regnskabsåret 2012. Arbejdsmarkedsstyrelsen udsender en endelig tilskudsopgørelse til kommunerne på baggrund af den gennemførte aktivitet i henhold til bekendtgørelsen i indsatsperioden.
§ 12. Efterregulering af tilskud efter § 7 finder sted efter afslutningen af indsatsperioden jf. § 5 og foretages af Arbejdsmarkedsstyrelsen, således at efterreguleringen senest vil ske i regnskabsåret 2012. Arbejdsmarkedsstyrelsen udsender en endelig tilskudsopgørelse til kommunerne på baggrund af den gennemførte aktivitet i henhold til bekendtgørelsen i indsatsperioden.
Stk. 2. Hvis kommunen ifølge den endelige opgørelse har fået udbetalt mere, end kommunen er berettiget til, eller revisionen har påpeget, at et beløb med urette er modtaget i tilskud, skal kommunalbestyrelsen
sikre, at kommunen indbetaler forskelsbeløbet til Arbejdsmarkedsstyrelsen. Revisionen skal som led i revisionen det efterfølgende år påse, at dette er sket.

Revisionens udførelse
§ 13. Revision af tilskud efter § 3 og § 7 skal ske i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision i henhold til lov om aktiv
socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel og lov om
delpension.
Kapitel 4

Ikrafttræden
§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 23. juni 2010 med virkning fra den 1. maj 2010 og er gældende
indtil 31. december 2012.
Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 471 af 4. maj 2010 om tilskud til 18-19-årige i forbindelse
med fremrykket aktiveringsindsats samt ’Ny Chance til unge’, herunder om regnskab og revision.
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Bilag nr. 4
Ungeaftalens betydning på undervisningsministeriets område
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Ungeaftalens bilag 1 – Flere 15-17-årige i uddannelse og job
Aftaleparterne er enige om, at den styrkede indsats for at få flere 15-17-årige i uddannelse og job
skal indeholde følgende hovedtemaer og initiativer, jf. tabel 1[1].
En væsentlig del af indsatsen skal gennemføres i kommunerne. Den konkrete model for kommunernes opfølgning og indsats i forbindelse med initiativerne skal aftales endeligt med KL, blandt
andet med henblik at udforme en så hensigtsmæssig og lidt administrativt bebyrdende model for
kommunerne som muligt.
Den samlede indsats for 15-17-årige evalueres løbende og munder ud i en samlet evaluering ultimo 2012, jf. initiativ F.1.
Tabel 1
Flere 15-17-årige i uddannelse og job (Undervisningsministeriet)

2010 2011 2012
Mio. kr., 2010-priser
A) Alle skal følge uddannelsesplanen og styrket kontakt og vejledningsindsats

10

167

296

A.1 Alle 15-17-årige skal følge uddannelsesplanen og kommunerne skal følge op
herpå.¹

0

0

0

A.2 Øget vejledningsindsats i forbindelse med vurdering af den unges uddannelsesparathed

4

22

22

A.3 Øget vejledning i overgangen til ungdomsuddannelserne medhenblik på fastholdelse

0

15

15

A.4 Etablering af øvrige kommunale tilbud for 15-17-årige, der ikke er uddannelsesparate (eks. kompetenceafklaringsforløb)

0

39

79

A.5 Afledt uddannelsesaktivitet mv. i eksisterende tilbud i stat ogkommuner, som
ikke kan finansieres af globaliseringspuljen

0

75

150

A.6 Ændringer i optagelse.dk mv.

6

1

1
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Reserve til forslag om overgang fra 10. klasse til erhvervsuddannelserne

0

15

29

B) Afbureaukratisering og øget IT-understøttelse af vejledningen

14

-91

-95

B.1 Bortfald af krav til vejledning fra 6.klasse

-4

-10

-10

B.2 Bortfald af krav om deltagelse i introkurser og brobygning

-8

-33

-33

B.3 Etablering og øget anvendelse af e-vejledning

13

-51

-53

B.4 Udvikling og drift af system til løbende samkøring af data ²

11

1

1

B.5 Udvikling af portal for egu

2

2

0

C) Målretning af ressourcer til institutionernes indsats for frafaldstruede

0

0

-35

C.1 Målretning af ressourcer til institutionernes indsats for frafaldstruede

0

0

-35

12

27

37

D.1 Gennemgang af kompetencemål

0

0

0

D.2 Permanentgørelse af lærlingeforsøg på produktionsskoler

9

23

34

D.3 Fleksible eud-forløb

3

4

3

E) Justering af hidtidige globaliseringsinitiativer vedr. ”Tidlig indsats overfor unge med risiko for ikke at påbegynde en uddannelse”

50

50

50

E.1 Tidlig og differentieret vejledning (gammelt globaliseringsinitiativ 4.5.1)

18

18

18

E.2 Mentorordning for særlig udsatte (gammelt globaliseringsinitiativ 4.5.2)

16

16

16

D) Øget differentiering mv. i erhvervsuddannelserne
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E.3 Systematisk opsøgende indsats efter folkeskolen (gammeltglobaliseringsinitiativ 4.5.3)

16

16

16

F) Evaluering

1

1

3

F.1 Evaluering

1

1

3

G) Reduktion af ventelister til produktionsskolerne

8

0

0

G.1 Reduktion af ventelister til produktionsskolerne

8

0

0

H) Befordring

1

2

2

H.1 Befordringspulje

1

2

2

96

156

258

I alt A-G (nettoudgifter)

Note: Ikke alle rækker summer præcist grundet afrundinger.
1) De afledte merudgifter ved initiativet som følge af øget vejledningsindsats fremgår af A.2-A.3, mens de afledte merudgifter til øget
uddannelsesaktivitet mv., der ikke finansieres af globaliseringspuljens eksisterende aktivitetsreserve til kompetencegivende ungdomsuddannelse, fremgår af A.4-A.5 samt reserven til forslag om overgang fra 10. klasse til erhvervsuddannelserne.
2) Dele af initiativet vedrører Beskæftigelsesministeriets område. Merudgifter desangående indgår derfor ikke i denne tabel, men
fremgår af bilag 2 til aftalen.

Udspillet har blandt andet til formål at sikre opfyldelse af målsætningen om, at 95 pct. af alle unge
skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015. Udspillet vil dermed foruden udgifterne i tabel 1
bidrage til, at den afsatte reserve til at finansiere øget aktivitet på ungdomsuddannelserne bruges
som forudsat.
I forhold til udgifterne, jf. tabel 1, vil der ske en finansiering, som over årene 2010-2012 vil kunne
sikre finansiering inden for de eksisterende rammer af § 20. Undervisningsministeriet samt de eksisterende rammer for globaliseringspuljen på ungdomsuddannelsesområdet, jf. tabel 2.
Tabel 2
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Finansiering af flere 15-17-årige i uddannelse og job

2010 2011 2012
Mio. kr., 2010-priser
1. Globaliseringspulje til ungdomsudd. ud over flerårsaftale(vejledningsområdet)

65

109

55

2. Omprioritering af EUD-kvalitetsudviklingsmidler §20¹)

13

47

117

0

0

39

4. Uforbrugte ikke-videreførte globaliseringsmidler fra 2008

18

0

47

Samlet forslag til finansiering

96

156

258

- Heraf finansiering fra globaliseringsmidler

83

109

141

3. Globaliseringsmidler til forsøg med erhvervsklasser mv.

Note: Afrundinger forekommer
1) Omprioriteringen af EUD-kvalitetsudviklingsmidler på §20 indebærer en videreførsel af uforbrugte midler fra 2010 og 2011 til 2012.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1.
A) Alle skal følge uddannelsesplanen og styrket kontakt og vejledningsindsats

A.1 Alle 15-17-årige skal følge uddannelsesplanen, og kommunerne skal følge op herpå
Alle folkeskolelever og deres forældre udarbejder i dag en uddannelsesplan i samarbejde med skolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Ved udgangen af grundskolen munder planen
enten ud i en ansøgning til en ungdomsuddannelse eller en beskrivelse til UU af, hvad den unge i
stedet agter at foretage sig. Aftaleparterne er enige om, at:



Overholdelse af uddannelsesplanen bliver et krav for 15-17-årige.
Indholdet i uddannelsesplanen smidiggøres, så den kan indeholde en bred vifte af aktiviteter rettet
mod, at 15-17-årige før eller siden gennemfører en ungdomsuddannelse eller opnår fast tilknytning
til arbejdsmarkedet. Planen kan indeholde aktiviteter som f.eks. uddannelsestilbud, beskæftigelse,
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virksomhedspraktik, udlandsophold, frivilligt arbejde, særlige talentudviklingsforløb mv. Aktiviteterne skal være aftalt mellem den unge, forældrene og kommunen i uddannelsesplanen.
Arbejdet med uddannelsesplan i frie grundskoler og efterskoler skal foregå som i folkeskolen og
inddrage UU.

Arbejdet med uddannelsesplanen ligger i dag i kommunerne, men der er ikke i dag særlige krav til
opfølgning efter grundskolen. Aftaleparterne er enige om, at:




Hvis uddannelsesplanen efter grundskolen ikke overholdes, og den unges ændrede adfærd ikke
sker i forbindelse med justeringer af uddannelsesplanen (understøttes digitalt f.eks. ved studieskift), får kommunen pligt til at drøfte med den unge og forældrene, hvordan man kan justere uddannelsesplanen, så den unge igen kommer i gang med en aktivitet.
Kommunerne får endvidere pligt til inden for et givent tidsrum at stille relevante tilbud til rådighed
for de 15-17-årige. Til brug herfor får kommunerne en række nye redskaber og indsatsmuligheder,
f.eks. virksomhedspraktik (jf. bilag 2 i aftalen), kommunale tilbud for 15-17-årige, der ikke er uddannelsesparate og bedre mentorordninger mv., jf. forslag A2-A4, reserven til 10. klasseforslag og
E.2, men kommunerne kan også trække på eksisterende tilbud som f.eks. produktionsskoler, egu,
ungdomsskoler mv., jf. A.5 og G.1. Derudover afbureaukratiseres vejledningsindsatsen og digitaliseringen forbedres, så kommunerne får større frihed til lokalt at tilrettelægge indsatsen og målrette
den mod de unge med størst behov, jf. forslag B1-B6.

De direkte afledte merudgifter ved initiativet som følge af øget vejledningsindsats fremgår af initiativ A.2-A.3, mens de indirekte afledte merudgifter til øget uddannelsesaktivitet mv., der ikke er
direkte kompetencegivende og dermed ikke finansieres af reserven til øget aktivitet forbundet
med 95 pct. målsætningen, fremgår af initiativ A.4-A.5 samt den afsatte reserve vedr. 10. klasseforslag.
A.2 Øget vejledningsindsats i forbindelse med vurdering af den unges uddannelsesparathed
I dag er der et betydeligt frafald i perioden fra den 15. marts, hvor unge vælger ungdomsuddannelse, til den unge er forankret i ungdomsuddannelsen nogle måneder efter uddannelsesstart.
Problemet gør sig særligt gældende i forhold til erhvervsuddannelserne. På den baggrund er aftaleparterne enige om følgende:
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Når den unge søger om optagelse på en ungdomsuddannelse, skal kommunen – gennem skoler og
UU – vurdere, om den unge besidder de nødvendige faglige, personlige og sociale kompetencer. Alternativt vurderes det i forbindelse med uddannelsesplanen, om den unge har behov for andre tilbud, inden ungdomsuddannelsen kan påbegyndes. Reglen gælder i dag kun i forhold til ansøgere til
de gymnasiale uddannelser.
Erhvervsskolen skal desuden kunne give en vurdering af, om en elev kan optages, hvis forældrene i
modstrid med UUs vurdering fastholder, at deres barn skal søge en erhvervsuddannelse. Der brydes ikke med princippet om, at alle har ret til optagelse på en erhvervsuddannelse, men hvis den
unge af såvel skolen som Ungdommens uddannelsesvejledning vurderes ikke umiddelbart at være



uddannelsesparat, kan optagelse på uddannelsen udsættes, indtil den unge har erhvervet de nødvendige kompetencer. Optagelse af elever, der har en uddannelsesaftale, kan dog aldrig udsættes,
jf. appendiks 1.
Der skal afholdes overdragelsesmøder mellem kommuner og ungdomsuddannelsesinstitutioner og
etableres et øget samarbejde med de afgivende skoler (herunder efterskoler og andre frie skoler)
med henblik på vurderingen af de unges uddannelsesparathed (primært de erhvervsrettede ungdomsuddannelser).

A.3 Øget vejledning i overgangen til ungdomsuddannelserne med henblik på fastholdelse
Kommunen skal følge de udsatte unge i overgangen fra den 15. marts og ind i ungdomsuddannelserne, således at uhensigtsmæssige omvalg og hurtige frafald undgås. Samtidig skal hurtigt tages
fat i unge, som er faldet fra en uddannelse eller anden aftalt aktivitet eller viser tegn på at ville
gøre det.
A.4 Etablering af øvrige kommunale tilbud for 15-17-årige, der ikke er uddannelsesparate (eks.
kompetenceafklaringsforløb)
I tillæg til de eksisterende tilbud til de 15-17-årige vil der også være behov for, at kommunerne til
nogle unge kan tilbyde særlige afprøvningsforløb eller lignende, hvor den unges interesser og
kompetencer afdækkes. Kommunen skal f.eks. kunne købe forløb på en erhvervsskole eller en
produktionsskole, og eftersom at kommunen skal have mulighed for at få den unge i gang med
meget kort varsel, vil det ofte også være nødvendigt for kommunen selv at besidde en kapacitet,
der sætter den i stand til med få dages varsel at sætte den unge i gang med f.eks. et afklaringsforløb, som kommunen selv har etableret.
A.5 Afledt uddannelsesaktivitet mv. i eksisterende tilbud i stat og kommuner, som ikke kan finansieres af globaliseringspuljen
I forbindelse med initiativ A.1. om, at de unge 15-17-årige skal følge deres uddannelsesplan, må
formodes en række afledte aktivitetsstigninger på uddannelsestilbud mv., der ikke umiddelbart
kan finansieres af den nuværende reserve til stigende aktivitet vedrørende 95 pct. målsætningen.
I tillæg til ovennævnte nye tilbud foreslås således at afsætte en aktivitetsreserve på 75 mio. kr. i
2011 stigende til 151 mio. kr. i 2012 til stigende statslige og kommunale udgifter forbundet med
øget aktivitet i eksisterende uddannelsestilbud, som f.eks. efterskoler, produktionsskoler mv. Regeringen vil desuden drøfte med KL, hvordan ventetiden på produktionsskolerne kan reduceres.
A.6 Ændringer i optagelse.dk mv.
Som følge af initiativet om vurdering af uddannelsesparathed afsættes midler til en tilpasning af
www.optagelse.dk mv.
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Reserve til forslag om overgang fra 10. klasse til erhvervsuddannelserne
Der afsættes en reserve med henblik på senest i foråret 2010 at drøfte forslag vedrørende overgang fra 10. klasse til erhvervsuddannelserne med 10. klasseforligskredsen.
B) Afbureaukratisering og øget IT-understøttelse af vejledningen

Aftaleparterne er enige om, at der skal gennemføres en afbureaukratisering af vejledningsindsatsen, som giver kommunerne større frihed, dog sådan, at kommunerne gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning fortsat skal give nødvendig vejledning, jf. den gældende vejledningslov. Samlet set vil initiativerne medvirke til at frigøre ressourcer i kommunerne, der kan anvendes til en
styrket og mere målrettet indsats for de 15-17-årige. Samtidig indhentes oplysninger om kommunernes indsats over for de unge, så det bliver muligt at opstille klare præstationskrav til den kommunale indsats.
B.1 Bortfald af krav til vejledning fra 6. klasse
Evalueringen af det hidtidige globaliseringsinitiativ om tidlig og differentieret vejledning er overvejende positiv, men det vurderes, at det er for tidligt generelt at begynde vejledningen i 6. klasse.
Kravet om, at vejledningen skal påbegyndes i 6. klasse foreslås derfor ophævet, hvilket muliggør
en frigørelse af en del af de ressourcer, kommunerne hidtil har anvendt til en særskilt vejledningsindsats allerede fra 6. klasse. Initiativet skal ses i sammenhæng med justeringen af det hidtidige
globaliseringsinitiativ (4.5.1), jf. nedenfor initiativ E.1.
B.2 Bortfald af krav om deltagelse i introkurser og brobygning
Evalueringen af det hidtidige globaliseringsinitiativ om tidlig og differentieret vejledning peger på,
at introduktionskurserne i 8. klasse og de to uger obligatorisk brobygning i 10. klasse er nyttige
redskaber i forhold til at afklare den unges uddannelsesvalg. Bestemmelserne herom indeholder
imidlertid ikke meget fleksibilitet, og der kan derfor opstå praktiske problemer, når de skal koordineres og afvikles.
Kravet om, at alle elever i 8. klasse skal deltage i introduktionskurser i 5 dage, skal derfor lempes
og gøres til en frivillig mulighed. Desuden skal kravet om to ugers obligatorisk brobygning i 10.
klasse reduceres til én uge, idet der fortsat stilles krav om, at brobygning til erhvervs- eller erhvervsgymnasial uddannelse skal indgå. Forslaget vedrørende brobygning i 10. klasse forudsætter
tilslutning fra 10. klasseforligskredsen senest i foråret 2010.
Endelig skal muligheden for at etablere erhvervspraktik udstrækkes, så den kan afvikles både i 8.
og 9, hvilket giver kommunerne øget frihed i tilrettelæggelsen af undervisningen. Initiativet skal
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ses i sammenhæng med justeringen af det hidtidige globaliseringsinitiativ (4.5.1), jf. nedenfor initiativ E.1.
B.3 Etablering og øget anvendelse af e-vejledning
Der etableres en e-vejledning i tilknytning til portalen ug.dk, hvor ressourcestærke unge og deres
forældre nemt og hurtigt kan få afklaring på spørgsmål om uddannelsesvalg og uddannelsessystemets opbygning. E-vejledningen tilbydes som en bred vifte af virtuelle kommunikations- og vejledningsværktøjer, som f.eks. online chat, telefon, webcam, sms og e-mail. Den vil således gøre
flere unge og deres forældre selvhjulpne og dermed aflaste UU-vejlederne
B.4 Udvikling og drift af system til løbende samkøring af data (Beskæftigelsesministeriet/Undervisningsministeriet)
De 15-17-årige har kontakt til en række institutioner og myndigheder, blandt andet UU’en, uddannelsesstedet og forskellige kommunale forvaltninger. Imidlertid har de enkelte myndigheder og
institutioner ikke et samlet overblik over den unges situation, hvilket gør det vanskeligt at tilbyde
en målrettet indsats. Det er vigtigt, at kommunerne får de nødvendige informationer om de 15-17åriges uddannelse og beskæftigelse, så de efter behov kan sætte hurtigt og aktivt ind over for de
unge. Der er derfor enighed om, at der er behov for bedre dataudveksling på tværs af myndigheder og institutioner. Der er endvidere behov for adgang til oplysninger om personer over 18 år for
såvel UU'erne som jobcentrene.
Beskæftigelsesministeriet og Undervisningsministeriet etablerer i fællesskab et datagrundlag, der
sammenholder oplysninger fra forskellige offentlige registre om uddannelses- og beskæftigelsesstatus samt deltagelse i aktive tilbud. Data skal kunne benyttes af kommunerne i indsatsen over
for de unge samt til statslig understøttelse af og opfølgning på den kommunale indsats.
Det forudsætter blandt andet, at der skabes hjemmel til at udveksle data om beskæftigelse og
uddannelse for personer fra 15 år og opefter på tværs af forvaltninger, skoler, uddannelsesinstitutioner, kommuner og stat, herunder hjemmel til at anvende oplysninger i e-indkomstregistret og
uddannelsesregistre til administrative og statistiske formål. Derudover foreslås, at KL i samarbejde
med Undervisningsministeriet og Beskæftigelsesministeriet udarbejder en vejledning om persondatalovens anvendelse i vejledningssystemet.
For at muliggøre opfølgning på og understøttelse af den kommunale indsats skal der selvstændigt
udstedes hjemmel til, at Beskæftigelsesministeriet og Undervisningsministeriet kan modtage eksisterende uddannelsesdata fra Danmarks Statistik for personer fra grundskolen og opefter til statistisk brug i en form, så ministerierne kan koble data med oplysningerne i ministeriernes eksisterende registre.
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Der afsættes 9 mio. kr. på Beskæftigelsesministeriets område i 2010 og 1 mio. kr. i årene herefter,
jf. bilag 2 i aftaleteksten. På Undervisningsministeriets område afsættes 11 mio. kr. i 2010 og 1
mio. kr. i årene herefter.
Herudover skal udbuddet og søgningen af elev- og praktikpladser gøres bedre ved at udveksle oplysninger på tværs af praktikpladsen.dk og jobnet.dk, hvortil der afsættes 2 mio. kr. i 2010, jf. bilag
2 i aftaleteksten.
B.5 Udvikling af portal for egu
For at sikre transparens, en enkel administration i kommunerne og et tidstro og detaljeret datagrundlag om egu-uddannelsen og dens enkeltdele skal der oprettes en fælles internetbaseret indberetningsportal, som kan bruges til indberetning og dagligt administrativt arbejde i forbindelse
med tilrettelæggelse og gennemførelse af den enkelte elevs egu. Portalen oprettes i tilknytning til
Elevplan, der i forvejen bruges på EUD. Herudover drøftes med KL og arbejdsmarkedets parter,
hvordan egu kan udbredes mere og eventuelle barrierer herfor nedbrydes.
C) Målretning af ressourcer til institutionernes indsats for frafaldstruede

C.1 Målretning af ressourcer til institutionernes indsats for frafaldstruede
Uddannelsesinstitutionerne er i dag fastlåst, når de skal prioritere mellem forskellige fastholdelsesredskaber. Desuden bliver ressourcerne til gennemførelsesvejledning fordelt til institutionerne
gennem taxametrene uden i dag at tage højde for, at de unges forudsætninger for at gennemføre
en uddannelse svinger meget på tværs af institutionerne.
Aftaleparterne er på den baggrund enige om at frisætte institutionernes fastholdelsesindsats ved
at afskaffe begrebet gennemførelsesvejledning i lovgivningen med de dertilhørende krav. Begrebet afløses i stedet af en institutionsforpligtigelse til at fastholde elever i uddannelse, hvor de enkelte institutioner forpligtes til at udarbejde principper for at fastholde elever i uddannelse, procedurer ved omvalg, frafald etc. Dermed bliver det muligt for den enkelte institution i højere grad
at tilpasse indsats og ressourcer til vilkårene på den enkelte skole.
Desuden skal tilskudsprincippet for fastholdelsesarbejdet ændres, så midlerne i højere grad gives
til skoler, som har elever med behov for vejledning. Fremover skal midlerne ikke alene gives efter
antallet af elever, men også den sociale sammensætning (forældrenes uddannelsesbaggrund).
Ændringen gennemføres med en takstreform gældende fra 2012. Det foreslås at omfordele ressourcerne blandt alle ungdomsuddannelsesinstitutioner under ét.
Med målsætningen om at frigøre institutionerne fra en række krav til vejledningen samt etableringen af e-vejledningen er det samtidig muligt at undgå en del af den overlappende vejledningsind-
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sats, der i dag foregår på institutionerne, og som reelt er Ungdommens Uddannelsesvejlednings og
Studievalgs ansvar.
D) Øget differentiering mv. i erhvervsuddannelserne

D.1 Gennemgang af kompetencemål
Erhvervsuddannelserne skal sikre, at elever får de nødvendige kompetencer til at kunne navigere
og fungere på arbejdsmarkedet, herunder anvende teknologi. Ligeledes skal erhvervsuddannelserne bidrage til, at de unge kan honorere de krav, som samfundet stiller til dem om at tage ansvar
og medvirke aktivt i et demokratisk samfund og til den erhvervsmæssige udvikling. Derfor er det
vigtigt, at der stilles de rette kompetencekrav i uddannelserne i forhold til de behov og forventninger, som de modtagende sektorer har til de nyuddannede.
Det er endvidere vigtigt, at uddannelserne ikke indeholder unødig akademisering forstået som
teori uden praktisk betydning, da en sådan faktor kan medvirke til at fremme negativ social arv.
Da erhvervsuddannelse også skal kunne danne fundamentet for videregående uddannelse, er det
vigtigt, at studiekompetencegivende kvalifikationer kan indgå i en erhvervsuddannelse, men alene
som valgfrit element for eleverne.
Inden for erhvervsuddannelseslovens rammer gennemgås erhvervsuddannelsernes kompetencemål kritisk med henblik på at vurdere, om der stilles unødige faglige krav i uddannelserne, herunder om nogle af de nuværende obligatoriske fag fremover skal være valgfri. Vurderingen drøftes
med de faglige udvalg i overensstemmelse med den gældende kompetencefordeling, jf. lov om
erhvervsuddannelser. Derudover skal skolerne styrke og videreudvikle mulighederne for niveaudeling, så flere elever benytter sig af øget fleksibilitet i uddannelserne.
D.2 Permanentgørelse af lærlingeforsøg på produktionsskoler
Det satspuljefinansierede forsøg ”Produktionsbaseret lærlingeuddannelse” permanentgøres med
henblik på at øge fastholdelsen for unge, der bedre vurderes at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse på en produktionsskole.
D.3 Fleksible eud-forløb
Det skal skabes fleksible uddannelsesforløb på erhvervsuddannelserne, som gør det muligt for
stærke elever at kombinere erhvervsuddannelsen med hel eller delvis studiekompetence. Det drejer sig om tilbud til elever, der vil gennemføre både en erhvervsuddannelse og en hhx eller en htx
uddannelse, samt tilbud til elever der vil gennemføre et GSK-kursus.
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E) Justering af hidtidige globaliseringsinitiativer vedr. ”Tidlig indsats overfor unge med risiko for ikke at påbegynde
en uddannelse”

De hidtidige globaliseringsinitiativer angående en tidlig indsats (4.5.1-4.5.3) videreføres med visse
justeringer i overensstemmelse med evalueringerne samt de øvrige initiativer, der er fremlagt i
ungepakken. De tre initiativer videreføres på niveau svarende til 50 mio. kr. årligt i 2010-2012.
Dermed frigøres i alt 79 mio. kr. fra reserven i 2010-2012, som anvendes til finansiering af øvrige
initiativer i ungepakken vedrørende øget vejledningsindsats mv.
E.1 Tidlig og differentieret vejledning
Evalueringen af det hidtidige globaliseringsinitiativ om tidlig og differentieret vejledning er overvejende positiv, men det vurderes, at det er for tidligt generelt at begynde vejledningen i 6. klasse.
Desuden anføres, at introduktionskurserne i 8 klasse og de to uger obligatorisk brobygning i 10.
klasse kan være ufleksible og problematiske at iværksætte. Der tages hånd herom med initiativerne B.1 og B.2 ovenfor, men der vil fortsat være behov for at finansiere en bund af udgifter til vejledning fra 6. klasse og op, administration og formidling vedrørende de tilbageværende frivillige
brobygnings- og introduktionskurser. Det hidtidige globaliseringsinitiativ om tidlig og differentieret
vejledning har også finansieret en øget indsats vedrørende blandt andet udarbejdelsen uddannelsesplanen og øget inddragelse af forældre i vejledningsindsatsen, som videreføres i 2010-2012.
E.2 Mentorordning for særlig udsatte
Evalueringen af det hidtidige globaliseringsinitiativ med en mentorordning fra 9. klasse er positiv,
men det anføres, at det er en mangel, at mentorordningen alene er knyttet til elever i 9 klasse, og
at der bør skabes bedre samordning af de forskellige mentorordninger. Den nuværende mentorordning udstrækkes derfor til at gælde alle ungdomsuddannelser og ikke blot erhvervsuddannelserne. Mentorordningen skal desuden omfatte både 9. og 10. klasse. Ungdommens Uddannelsesvejlednings og jobcentrenes mentorordninger sammentænkes, så der ikke er uhensigtsmæssige
overlap. I lyset af de øvrige initiativer og den nye vifte af tilbud, kommunerne frem over foreslås at
kunne tilbyde de unge, foreslås det at videreføre den hidtidige pulje til mentorer på et niveau som
i 2009, dvs. ca. 16 mio. kr. årligt (2010-pl).
E.3 Systematisk opsøgende indsats efter folkeskolen
Det hidtidige globaliseringsinitiativ med systematisk opsøgende indsats efter folkeskolen for unge
19-25-årige, der ikke har gennemført eller er i en uddannelse, forlænges i 2010-2012 på et niveau
som i 2009, dvs. ca. 16 mio. kr. årligt (2010-pl).
F. Evaluering

F.1 Evaluering
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Med henblik på at tilvejebringe et grundlag, der reelt viser effekten af de enkelte initiativer i ungepakken, igangsættes allerede i etableringsfasen i 2010 en evaluering, baseret på løbende dataopsamling m.v, der følger de enkelte initiativers implementering og forankring i praksis. Evalueringen munder ud i en samlet evaluering ultimo 2012.
G. Reduktion af ventelister til produktionsskolerne

G.1 Reduktion af ventelister til produktionsskolerne
Det indgår som et element i forslag A.1, at alle unge 15-17-årige skal have et relevant tilbud inden
for et givent tidsrum, som skal aftales nærmere med KL. Et relevant tilbud kan blandt andet være
på produktionsskolerne, hvor der aktuelt er en række produktionsskoler, der har ventelister, som
følge af at der siden slutningen af 2008 har været en stigende aktivitet på produktionsskolerne.
Regeringen vil drøfte med KL, hvordan kommunerne kan medvirke til, at ventetiden på produktionsskolerne reduceres, f.eks. ved at stille lokaler til rådighed eller yde et højere grundtilskud. Det
vil reducere ventetiden på de produktionsskoler, hvor ventetiden aktuelt er længere end den tidsgrænse, der aftales med KL.
Endvidere etableres et midlertidigt særligt tilskud som supplement til den almindelige bygningstakst, der understøtter, at produktionsskoler får mulighed for en midlertidig kapacitetsudvidelse
ved i tæt samarbejde med erhvervsskolerne at udlægge en del af deres virksomhed til erhvervsskoler. Med tilskuddet kan produktionsskolen betale erhvervsskolerne for bygnings- og fællesudgifter og lignende ved at indgå aftale om udlagt undervisning. Tillægstilskuddet udbetales kun i
2010, da produktionsskolerne herefter må antages at have fundet mere langsigtede løsninger på
deres kapacitetsproblemer.
Aftaleparterne har herudover til hensigt løbende at følge udviklingen på produktionsskolerne i
forhold til den 10 pct. kvote, skolerne har i forhold til elever med ophold af varighed på over et år.
H. Befordring

H.1 Befordringspulje
I forlængelse af initiativet om, at alle 15-17-årige skal følge deres uddannelsesplan, og at kommunen skal følge op på planen og påse, at den efterleves, afsættes en pulje med henblik på, at der
kan ydes tilskud til befordring i de tilfælde, hvor dette ikke er muligt i dag. Puljen indgår i de samlede forhandlinger med KL om udmøntning af ungepakken.
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Appendiks til bilag 1 – Vurdering af den unges uddannelsesparathed

De unges uddannelsesvalg i overgangen fra grundskole og 10. klasse til ungdomsuddannelse er
behæftet med betydelig usikkerhed. Næsten alle tilkendegiver at ville begynde på en bestemt
ungdomsuddannelse, men ca. 10 pct. påbegynder aldrig uddannelsen, og andre 10 pct. har i mellemtiden ændret uddannelsesvalg.
Med henblik på at skabe bedre overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse indføres en model, hvor den unges mulighed for at gennemføre en given uddannelse vurderes, således at der kan
finde en rådgivning sted af den unge og dennes forældre. På den baggrund skal vejlederen med
inddragelse af såvel de afgivende som modtagende skoler foretage en vurdering af, om den unge
besidder de nødvendige faglige, personlige og sociale kompetencer til at gennemføre den ønskede
uddannelse.
Der brydes ikke med princippet om, at alle har ret til optagelse på en erhvervsuddannelse, men
hvis den unge ikke er uddannelsesparat, kan optagelse på uddannelsen udsættes, indtil den unge
har erhvervet de nødvendige kompetencer. Den unge skal tilbydes den nødvendige støtte og
hjælp med henblik på at blive uddannelsesparat. Omfang og karakter heraf fremgår af elevens
uddannelsesplan.
Ordningen med vurdering af uddannelsesparathed indebærer, at ungdomsuddannelsesinstitutionerne vil komme til at spille en central rolle i forbindelse med elevernes ansøgning til uddannelsen. Med initiativet skal erhvervsskolerne allerede i marts måned forud for elevens eventuelle
optagelse i visse tilfælde tage stilling til elevens mulighed for at gennemføre uddannelsen. Hvis
eleven ikke er uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse, udsættes optagelse, indtil eleven har
gennemført et relevant tilbud. Samtidig rykkes fristen for ansøgning til en ungdomsuddannelse fra
15. marts til 1. april med henblik på, at marts måned kan anvendes til vurdering af uddannelsesparathed. Erhvervsskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning skal ikke vurdere elever, som allerede har en uddannelsesaftale.
Undervisningsministeriet skønner, at 70 pct. af en årgang er fuldt ud uddannelsesparate, mens 20
pct. vurderes at skulle have støtte i større eller mindre omfang. 10 pct. af en ungdomsårgang vurderes ved afslutningen af 9. eller 10. klasse ikke umiddelbart at være uddannelsesparate.
Skema 1

Kategorier af uddannelsesparathed
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Støttebehov i overgangen til ungdomsuddannelse

Andel af en
årgang

A Fuldt ud uddannelsespara- Kan klare sig selv med it og kollektiv information
te

70 pct.

B Uddannelsesparate med
lidt støtte

Klare sig selv med faglig hjælp fra Uddannelsesinstitutionen

10 pct.

C Kan begynde en ungdomsuddannelse med
målrettet støtte

Har ret til støtte i overgangen f.eks. i form af enmentor.
Kommunen bevilger mentor og evt. anden socialpædagogisk
støtte. Uddannelsesinstitutionen sørger for den faglige støtte

10 pct.

D Er endnu ikke uddannelsesparat

Har krav på at få et relevant tilbud, der kan kvalificere vedkommende til en ungdomsuddannelse. Der kan være tale om
produktionsskoleophold, højskole, job med uddannelsesperspektiv eller andre former for kvalificering – se nedenfor. Tæt
opfølgning fra UU.

10 pct.

Note: Undervisningsministeriets skøn. Størrelsen af den forventede andel er et skønnet gennemsnit og må forventes at variere fra
kommune til kommune.

For den unge, hvor der er enighed mellem den unge/forældre og skolen/vejlederen om, at den
unge er uddannelsesparat, jf. kategori A, B eller C i skema 1, udarbejdes en uddannelsesplan, der
underskrives af den unge, dennes forældre og af UU-vejlederen på kommunens vegne, og den
unge optages på uddannelsen.
Er UU i tvivl om den unges uddannelsesparathed, eller er der uenighed med den unge/forældre,
skal der foranstaltes en nærmere vurdering, der afhængig af tvivlens eller uenighedens karakter
skal inddrage de modtagende skoler, jf. skema 2. Det betyder konkret, at den unge kan optages,
selv om UU ikke vurderer, at den unge er uddannelsesparat, hvis blot ungdomsuddannelsesinstitutionen vurderer, at den unge er parat. Hvis derimod både UU og ungdomsuddannelsesinstitutionen vurderer, at den unge ikke er uddannelsesparat, skal UU tilbyde den pågældende alternative
forberedende og udviklende aktiviteter, som på sigt kan kvalificere den unge til optagelse på en
ungdomsuddannelse.
Skema 2
Forskellige scenarier for vurdering af uddannelsesparathed

UU/skole vurdering

Den unge/forældre vurdering Ungdomsudd. Inst vurdering Optagelse
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Eleven er uddannelsesparat

Eleven er uddannelsesparat

Eleven er ikke uddannelsesparat
Eleven er uddannelsesparat

[ingen vurdering]

JA

Eleven er uddannelsesparat

JA

Eleven er ikke uddannelsespa- Eleven er ikke uddannelsesparat
rat
[ingen vurdering]
Eleven er ikke uddannelsesparat
Eleven er uddannelsesparat

Udsættes

Eleven er ikke uddannelsesparat
Udsættes

Håndtering af kravet om vurdering af uddannelsesparathed for friskoler, private grundskoler mv. og efterskoler

Gennemførelse af initiativet om vurdering af uddannelsesparathed giver en særlig udfordring for
elever, der ikke modtager vejledning fra UU. Det drejer sig om nogle friskoler og private grundskoler mv. samt efterskolerne. Folkeskolens bestemmelser om uddannelsesplaner ved afslutningen af
9. klasse udbredes derfor til også at gælde de frie skoler, private grundskoler mv. og efterskoler.
Herudover skal vurderingen af de unges uddannelsesparathed gennemføres på den måde, at friskoler, private grundskoler mv. og efterskoler, der i dag selv forestår vejledningen og udarbejdelsen af uddannelsesplanen, fremover altid skal sende elevernes ansøgning og uddannelsesplan via
UU i den pågældende elevs bopælskommune, så UU har mulighed for at følge op på den unges
efterfølgende efterlevelse heraf. Hvis skolen vurderer, at den unge er parat til at påbegynde den
ønskede ungdomsuddannelse, vil eleven kunne påbegynde uddannelsen ligesom i dag. Hvis skolen
vurderer, at eleven ikke vil kunne klare en ungdomsuddannelse uden en eller anden form for støtte, skal Ungdommens Uddannelsesvejledning i elevens hjemkommune kontaktes med henblik på,
at der udarbejdes en uddannelsesplan for eleven, som tager højde for det aktuelle støttebehov.

Ungeaftalens bilag 3 – Forstærket indsats for flere praktikpladser
I maj 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre aftale om
en praktikpladspakke, som blandt andet indeholdt en omlægning af AER-præmieringsordningen til
virksomheder, der opretter nye uddannelsesaftaler til og med 2010.
I juni 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre aftale om
udvidelse af skolepraktikken i 2009 med en øget kvote til skolepraktik på 1.500 ekstra pladser i
2009.
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Staten har desuden under ét besluttet at øge elevindtaget i 2009 med 10 pct. i forhold til elevindtaget i 2008, og det indgår i kommuneaftalen for 2010, at kommuner og regioner har en fælles
forpligtelse til at oprette flere praktikpladser.
Aftaleparterne er indstillede på ekstraordinært at afsætte i alt ca. 1,35 mia. kr. i 2010-2012 på
praktikpladsområdet til at skaffe op til 5.000 flere nye praktikpladser i 2010 i lyset af konjunkturerne og det faldende antal praktikpladser, jf. tabel 1. Tredoblingen af præmie og bonus til virksomheder, der indgår nye uddannelsesaftaler i 2010, finansieres af opsparede midler fra AER,
mens de resterende initiativer finansieres af opsparede midler fra Arbejdsmarkedets Feriefond.
Tabel 1
Etablering af 5.000 ekstra praktikpladser i 2010

2010 2011 2012 I alt
Mio. kr., 2010-priser
1.650 ekstra alm. praktikpladser ved tredobling af præmie og bonus til virksomhederne

627 273

-

900

1.500 ekstra skolepraktikpladser, 1.650 praktikpladser i kommuner og regioner,
200 praktikpladser i staten samt øvrige initiativer *

200 171

80

451

I alt

827 444

80 1.351

Note: Årsagen til, at der er udgifter til de op til 5.000 nye praktikpladser i 2010, som først falder i årene efter 2010, er, at mange uddannelsesaftaler har en varighed over flere år.
* De 1.650 ekstra praktikpladser i kommuner og regioner skal forhandles med KL og Danske Regioner.

Aftaleparterne er enige om at følge udviklingen på praktikpladsområdet, herunder på det kommunale, regionale og statslige område, tæt. Den samlede indsats på praktikpladsområdet evalueres i
foråret 2010, hvor effekterne af initiativerne i indeværende ungepakke samt fra praktikpladspakkerne fra foråret 2009 kan vurderes, samt i lyset af den aktuelle udvikling på praktikpladsområdet i
øvrigt. Aftaleparterne kan således på det tidspunkt vurdere, om der er behov for en yderligere
justeret indsats på praktikpladsområdet, herunder i forhold til f.eks. skolepraktik eller præmieringsordningen.
Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1.
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1) 1.650 ekstra alm. praktikpladser ved tredobling af præmie og bonus til virksomhederne

I maj 2009 blev der indgået Aftale om Praktikpladspakke I, som blandt andet indebar en omlægning af AER-præmieringsordningen, så der samlet udløses et tilskud på op til 16.000 kr. pr. ny uddannelsesaftale til og med 2010. Præmien består af et løntilskud på 2.000 kr. pr. måned i prøvetiden (3 mdr.) og 10.000 kr. i bonus for aftaler videreført efter prøvetiden.
Der er med de seneste tal fra praktikpladsstatistikken endnu ikke tegn på en vending i antallet af
nye indgåede uddannelsesaftaler. Samtidig indikerer AER-fondens seneste opgørelser af indbetalinger og udbetalinger, at der må formodes at være en akkumuleret opsparing i AER-fonden, som
muliggør et økonomisk råderum til at øge omfanget af den præmieringsmodel, der blev aftalt i maj
2009, med henblik på yderligere at styrke virksomhedernes økonomiske incitament til at indgå nye
uddannelsesaftaler.
Konkret er aftaleparterne således enige om at forhøje satserne for præmie og bonus i præmieringsordningen til i alt ca. det tredobbelte op til i alt 50.000 kr. pr. aftale. Ordningen udformes således, at udbetalingen af den forhøjede bonus sker i to omgange med to lige store rater á 16.000
kr., den første efter 4 måneder og den anden efter 7 måneder. Præmien på hidtil 2.000 kr. pr. måned i de tre første måneder (prøvetiden) hæves til 6.000 kr. pr. måned, svarende til ca. 67 pct. af
begyndelseslønnen.
For at forhøjelsen af præmie og bonus ikke skal skabe uhensigtsmæssig konkurrence i forhold til
praktikpladsindgåelsen på egu-området, forlænges den periode, egu-elever berettiger praktikvirksomheden til løntilskud fra kun at omfatte prøveperioden til at omfatte de første 7 måneder af
praktiktiden.
Ordningerne foreslås ved ændring af AER-loven at få virkning for uddannelsesaftaler indgået i tidsrummet fra finanslovsaftalens offentliggørelse til og med den 31. december 2010.
Det vurderes, at forhøjelsen af præmieringen for indgåelse af uddannelsesaftaler vil øge antallet af
ordinære praktikpladser og som følge deraf mindske behovet for skolepraktikpladser. Konkret
vurderes, at ordningen kan føre til op mod 1.650 yderligere aftaler i forhold til det hidtil forventede niveau.
2) 1.500 ekstra skolepraktikpladser

På baggrund af den fortsatte nedgang i antallet af indgåede uddannelsesaftaler er aftaleparterne
enige om at åbne for ekstra optag for skolepraktikpladser i 2010 i 8 af de 9 uddannelser, der nu
har adgangsbegrænsning til skolepraktik. Desuden flyttes i 2010 uddannelsen til anlægsstruktør,
bygningsstruktør og brolægger fra negativlisten (uddannelser, der udbydes uden skolepraktik), og
tilgangen til skolepraktik i denne uddannelse dimensioneres (adgangsbegrænses).
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Udvidelsen af skolepraktikken følger i det væsentlige en indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU) for så vidt angår de uddannelser, hvor pladsantallet udvides. Antallet af skolepraktikpladser i de enkelte uddannelser udvides dog kun med lidt over halvdelen af, hvad rådet har indstillet, idet forslaget om en forhøjelse af AER-præmieringen til virksomheder, der indgår nye uddannelsesaftaler, forventes at reducere behovet for skolepraktikpladser i forhold til det anslåede af REU.
Samlet oprettes 1.500 ekstra skolepraktikpladser i 2010 på de dimensionerede områder, jf. tabel
2. Det svarer til det antal ekstra skolepraktikpladser, der blev aftalt for 2009, men fordelingen på
uddannelser er ændret efter indstilling fra rådet.
Tabel 2
Oversigt over aftalte kvoter

Beregnet optag
til skolepraktik
i
2009
(antal elever)

Kvote for
2010
(antal elever)

Kvote for 2010
(pct. beregnet
på
baggrund af antal uddannelsesaftaler i 2008)

0

50 elever

12 pct.

Uddannelse

Mulighed for
skolepraktik i
2009

Anlægsstruktør, bygningsstruktør og
brolægger

Nej

Data ogkommunikation

Kvote på 0 pct.

100 elever

18 pct.

Elektriker

Kvote på 0 pct.

270 elever

18 pct.

Elektronik ogsvagstrøm

Kvote på 0 pct.

25 elever

25 pct.

Kontoruddannelse med speciale

Kvote på 8,5
pct.

349 elever

325 elever

8 pct.

Mekaniker

Kvote på 35
pct.

496 elever

270 elever

20 pct.

Snedker

Kvote på 0 pct.

50 elever

30 pct.
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Teknisk designer

Kvote på 0 pct.

Træfagenes
byggeuddannelse

Kvote på 25
pct.

I alt

644 elever

30 elever

5 pct.

380 elever

18 pct.

1.489 elever 1.500 elever

Parallelt med forslaget om en midlertidig udvidelse af optaget til skolepraktikken i 2010 forlænges
med virkning for 2010 muligheden fra 2009 for, at elever, der afslutter trin 1 i skolepraktik, kan
fortsætte i skolepraktik i trin 2 og eventuelt efterfølgende trin. Det betyder, at elever, som har
påbegyndt trin 1 i skolepraktik inden udgangen af 2010, under forudsætning af at eleven har fuldført trin 1 med uddannelsesbevis og dermed opnået erhvervskompetence, kan optages i skolepraktik til trin 2 eller højere. Eleven skal fortsat være aktivt søgende efter en uddannelsesaftale til
trin 2 eller højere inden evt. påbegyndelse af dette trin i skolepraktik og i øvrigt leve op til betingelserne (EMMA-kriterierne) for at være i skolepraktik.
3) 1.650 ekstra praktikpladser i kommuner og regioner

Det fremgår af aftalerne om den kommunale og regionale økonomi for 2010, at de offentlige arbejdsgivere har en fælles forpligtelse til at oprette flere praktikpladser, og at regeringen, KL og
Danske Regioner på den baggrund i efteråret 2009 vil drøfte en plan for at øge antallet af praktikpladser. Aftaleparterne er indstillede på, at denne plan skal udmønte sig i mindst 1.650 nye praktikpladser i kommuner og regioner i 2010. Planen skal forhandles med kommunerne og regionerne
snarest muligt med henblik på forpligtende aftaler om målopfyldelsen.
4) 200 ekstra praktikpladser i staten

Det foreslås, at der oprettes 200 ekstra praktikpladser i staten i 2010. Oprettelsen af 200 ekstra
praktikpladser i staten kan ske ved en forhøjelse af de ministerfordelte kvoter.
5) Øvrige initiativer til bedre muligheder for elever for at få uddannelses- og restaftaler, øget kvalitet i skolepraktik
mv.

Aftaleparterne er enige om at iværksætte en række yderligere initiativer med henblik på at forbedre vilkårene på praktikpladsområdet.
A. Bedre muligheder for elever, der uforskyldt mister en uddannelsesaftale
Finanskrisen har betydet, at flere elever end tidligere uforskyldt mister deres uddannelsesaftale
f.eks. pga. virksomhedskonkurs. Aftaleparterne er derfor enige om, at der skabes en ordning gældende for 2010, hvor disse elever kan få en ny chance for at færdiggøre en erhvervsuddannelse
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med mindst muligt tab af uddannelsestid. Konkret iværksættes følgende sammenhængende og
tidsbegrænsede ordninger:








I uddannelser, der ikke udbydes med skolepraktik, får skolerne mulighed for at optage elever, der
uforskyldt har mistet deres uddannelsesaftale, i uddannelsens skoledele, uden at eleven har en uddannelsesaftale. I disse uddannelser kan eleven i dag kun optages fra det tidspunkt, hvor eleven har
indgået en ny uddannelsesaftale som erstatning for den mistede. Optagelsen skal ske på samme
vilkår som for skolepraktikelever, dvs. med krav om opfyldelse af EMMA-kriterierne og med skolepraktikydelse, men uden praktikuddannelse på skolen og derfor til almindelig skoleundervisningstakst.
Skolerne får desuden mulighed for at yde tilskud til virksomheder, som indgår uddannelsesaftaler
med elever, der uforskyldt har mistet deres uddannelsesaftale. Tilskuddet gives både i uddannelser,
der udbydes med skolepraktik og uddannelser, der ikke udbydes med skolepraktik. Initiativet skal
bidrage til, at skolerne gennem det praktikpladsopsøgende arbejde får bedre mulighed for at kunne
tilvejebringe et tilbud om en restuddannelsesaftale til eleven som erstatning for elevens mistede
aftale. Tilskuddets størrelse udgør 60 pct. af de relevante AER-lønrefusionstakster og kan udbetales
efter den periode på 7 måneder, hvor virksomheden i forvejen kan modtage præmie og bonus for
aftalen, jf. den foreslåede AER-præmieringsmodel. Initiativet foreslås ved ændring af lov om erhvervsuddannelser at få virkning for uddannelsesaftaler indgået i tidsrummet fra finanslovsaftalens
offentliggørelse til og med den 31. december 2010.
Kan skolen mod forventning ikke tilvejebringe et relevant praktikpladstilbud, tilbydes eleven inden
for de nuværende rammer et overgangskursus til anden uddannelse med skolepraktik inden for
indgangen, hvorved eleven har sikkerhed for at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse.
Skolerne skal iværksætte lokale informationsordninger for virksomheder, elever og Ungdommens
uddannelsesvejledning for at gøre opmærksom på de eksisterende muligheder for at fremrykke
skoleperioder og at tilbyde elever overgangskurser, og skolerne skal anvende disse muligheder aktivt, så eleverne fastholdes i uddannelse.

B. Udbygning af supplerende grundforløbsundervisning i karensperioden
Gældende for 2010 indføres der et krav om, at elever skal vælge at gennemføre supplerende
grundforløbsundervisning til en uddannelse med gode praktikpladsmuligheder, før elever kan optages i skolepraktik efter et afsluttet grundforløb. Initiativet afgrænses til 2010 og til at omfatte
udvalgte uddannelser, hvor der er en høj andel af praktikpladssøgende elever i forhold til andelen
af indgåede uddannelsesaftaler.
Formålet med initiativet er på de omfattede uddannelser at øge elevernes faglige mobilitet og
gøre eleverne egnede til at kunne begynde på flere hovedforløb og derved forbedre mulighederne
for, at de opnår en uddannelsesaftale. Hvis eleven på trods heraf ikke har kunnet opnå at indgå en
uddannelsesaftale i løbet af karensperioden, vil eleven være berettiget til at blive optaget i skolepraktik, hvis eleven i øvrigt opfylder betingelserne herfor. Initiativet omfatter således elever på de
omfattede uddannelser, som vil kunne gøre brug af skolepraktik som uddannelsesgaranti. Elever,
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som fravælger obligatorisk supplerende grundforløbsundervisning, fravælger samtidig retten til at
blive optaget i skolepraktik.
C. Kvalitet i skolepraktik og styrket efterlevelse af EMMA-kriterierne
Med henblik på at undgå en uhensigtsmæssig brug af skolepraktik styrkes EMMA-kriterierne (dvs.
kravene til elevernes egnethed, faglige og geografiske mobilitet og aktive praktikpladssøgning)
gennem præciseringer i reglerne på bekendtgørelsesniveau, således at reglerne bliver utvetydige.
I sammenhæng med dette foreslås det at styrke skolernes vejledning af elever om praktikpladssøgning og kontrol med søgningsaktiviteterne. Vejledningen i grundforløbet styrkes i forbindelse
med udarbejdelse af elevens uddannelsesplan, og elevernes faktiske faglige mobilitet øges, ved at
der stilles krav om, at eleven angiver mindst tre uddannelsesønsker ved grundforløbets start, hvis
eleven ønsker at kunne komme i skolepraktik på et senere tidspunkt. Vejledningen i karensperioden og kontrollen med søgningsaktiviteterne styrkes ved at udvide elevens personlige uddannelsesplan med et særligt afsnit om aktiviteter i tidsrummet, fra eleven har afsluttet grundforløbet, til
eleven har indgået en uddannelsesaftale. Indsatsen understøttes gennem en videreudvikling af det
elektroniske værktøj Elevplan.
Herudover iværksættes følgende initiativer med henblik på at styrke kvaliteten i skolepraktikken:









Skolepraktikken skal afspejle fagets praksis.
Bedre nøgletalsinformation til skolerne og ledelserne.
Tydeliggørelse af skolens udbud af skolepraktik.
Tydeliggørelse af regler om kvalitetsarbejde i uddannelserne.
Information om rammerne for tilsyn med skolepraktik.
Kollegial standard for skolernes arbejde med skolepraktik.
Redegørelse for økonomien i skolepraktikken.
På baggrund af blandt andet det aftalte forsøgs- og udviklingsarbejde, der blev anbefalet af Udvalget om fremtidssikring af erhvervsuddannelserne, jf. bemærkningerne til Lov nr. 561 af 6. juni 2007
om ændring af erhvervsuddannelsesloven, foretages en erfaringsindsamling med skolernes praksis
på området evt. sammenlignet med produktionsskolernes tilsvarende praksis og en formidling af
denne praksis. Projektet skal tillige indeholde en udredning af de konkurrenceretlige barrierer for
skolepraktikproduktion med salg for øje. Skolerne og arbejdsmarkedets parter inddrages i projektet.

Initiativerne følger med enkelte modifikationer forslag fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser samt DA og LO.
D. Opfølgning
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Aftaleparterne er enige om i løbet af foråret 2010 at drøfte forståelsen af uddannelsesgarantien
som fastsat på grundlag af aftale mellem aftaleparterne i Lov nr. 561 af 6. juni 2007 om ændring af
erhvervsuddannelsesloven. Derudover drøftes erfaringerne med trindelingen på de enkelte uddannelser. Drøftelserne skal ske med inddragelse af de faglige udvalgs udviklingsredegørelser for
2009 samt på baggrund af indspil fra REU og høring af Ungdommens Uddannelsesvejledning og de
organisationer og foreninger, der er repræsenteret i REU, med henblik på afklaring af, om trinnene
lever op til erhvervslivets kompetencebehov og behovet hos de uddannelsessøgende, som ønsker
en korterevarende erhvervsrettet uddannelse.
Aftaleparterne vil endvidere drøfte vilkårene for adgangen til trin 2 og efterfølgende trin på skolepraktik, samt i hvilket omfang der sker en tilfredsstillende efterlevelse af EMMA-kriterierne og de
uddannedes beskæftigelsesperspektiver. Endvidere følges op på initiativer til forbedring af kvaliteten i skolepraktik.
Finansieringen af eventuelle justeringer som følge heraf drøftes og aftales mellem parterne bag
Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen inden for globaliseringspuljens eksisterende rammer.

[1] For så vidt angår Beskæftigelsesministeriets område henvises til bilag 2 til aftalen, hvori indgår en række initiativer vedrørende f.eks.
jobcentrene, virksomhedspraktik mv., som også indgår i den styrkede indsats for de 15-17-årige.
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Bilag nr. 5
Integrationsforlig, 2005
Uddrag fra L 89, vedtaget 21. marts 2006
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I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 685 af 29. juni 2005, som ændret
ved § 1 i lov nr. 523 af 24. juni 2005, foretages følgende ændring:
Lovtekst: Efter § 21 a indsættes i afsnit III:
Pligt for unge under 25 år, som ikke har problemer ud over ledighed, til at tage uddannelse
§ 21 b. Kommunen skal som led i det individuelle kontaktforløb vurdere, om en person under 25
år, der er omfattet af § 2, nr. 2, og 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. Vurderer kommunen, at en person, der er omfattet af stk. 1, kan gennemføre en uddannelse, skal kommunen 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. Kommunen 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, jf. stk. 2.
Stk. 4. Hvis personen optages på en uddannelse, er den pågældende forpligtet til at påbegynde og
gennemføre uddannelsen.
Almindelige bemærkninger
Det fremgår af integrationsaftalen (punkt 2.8), at alle unge kontanthjælpsmodtagere mellem 18 og
25 år, der ikke har en kompetencegivende uddannelse, skal have pligt til at begynde på en relevant
kompetencegivende uddannelse på almindelige vilkår. Kommunen stopper med at udbetale kontanthjælp, hvis den unge ikke samarbejder ved at søge ind og begynde på en relevant uddannelse,
eller hvis den unge springer fra uddannelsen uden rimelig grund. Unge, der har gjort, hvad de kunne, for at klare en uddannelse, bliver ikke berørt. Aftalen gælder kun unge uden børn og unge, der
ikke har problemer ud over ledighed.
Efter gældende regler skal kommunen, når unge kontant- og starthjælpsmodtagere under 25 år
uden erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed har modtaget kontant- eller
starthjælp i en sammenhængende periode på 13 uger, give tilbud om uddannelse af sammenlagt
18 måneders varighed. Der kan være tale om sammensatte forløb i form af vejledning og opkvalificering efter kapitel 10 og virksomhedspraktik efter kapitel 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Det foreslås, at unge kontant- og starthjælpsmodtagere under 25 år, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, skal have pligt til at søge ind på, påbegynde og gennemføre en rele-
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vant uddannelse på ordinære vilkår. Forslaget gælder kun unge, der alene har ledighed som problem, og som ikke har forsørgerpligt over for hjemmeboende børn.
Det skyldes, at en vigtig vej til integration går gennem arbejdsmarkedet, og vejen til arbejde går
gennem uddannelse. Alle unge, som kommunen vurderer kan gennemføre en uddannelse, skal i
gang med en uddannelse og have et job. Derfor er uddannelse vejen frem, hvis beskæftigelsen for
unge kontant- og starthjælpsmodtagere, herunder indvandrere og flygtninge, på længere sigt skal
forbedres markant. Formålet er at forbedre den enkeltes evne til at forsørge sig selv ved, at den
pågældende får en uddannelse.
Samtidig er det en væsentlig forudsætning for en fortsat konkurrencedygtig økonomi, at de unges
erhvervs- og uddannelsesmæssige kvalifikationer er i orden. Unge, som kommunen vurderer kan
gennemføre en uddannelse, skal have en uddannelse, så de kan klare sig på fremtidens arbejdsmarked. Danmark skal udnytte de muligheder, som globaliseringen giver.
Der er desuden behov for at styrke uddannelsen hos unge indvandrere. Alt for mange af de unge
indvandrere og efterkommere, der starter på en uddannelse, falder fra.
Forslaget betyder:
 at kommunen får pligt til at vurdere, om unge kontant- og starthjælpsmodtagere under 25 år,
som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, kan gennemføre en uddannelse på
almindelige vilkår. Målgruppen omfatter unge, der alene har ledighed som problem, og som
ikke har forsørgerpligt over for hjemmeboende børn.
 at kommunen skal pålægge den unge at komme med forslag til en eller flere uddannelser,
som den unge kan optages på, hvis kommunen har vurderet, at den unge kan tage en uddannelse på almindelige vilkår. For at kommunen kan pålægge den unge dette, skal der være et
forsørgelsesgrundlag under hele uddannelsen i form af SU, elevløn eller lignende.
 at kommunen skal pålægge den unge at søge om optagelse på en eller flere konkrete uddannelser, og påbegynde den uddannelse, som den pågældende optages på. Kommunen skal tage
hensyn til den unges ønsker ved fastlæggelsen af, hvilke uddannelser det vil være relevant for
den unge at søge ind på.
 at kommunen skal stoppe hjælpen, hvis den unge ikke samarbejder om at søge ind på og påbegynde en uddannelse, jf. § 41 i lov om aktiv socialpolitik. Hjælpen kan standses, så længe
muligheden for at søge ind på eller begynde på uddannelsen består. Hvis den unge opgiver
uddannelsen, kan der ikke ydes hjælp, så længe den unge fortsat har mulighed for at genoptage uddannelsen og få udbetalt SU, elevløn eller lignende.
 at kommunen skal yde hjælp med tilbagebetalingspligt, hvis den unge uden rimelig grund ophører med uddannelsen. Det gælder ikke unge, der er ophørt med en uddannelse, og som har
gjort, hvad de kunne for at klare en uddannelse.
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at kommunen skal sørge for, at unge, der uden rimelig grund ophører med en uddannelse,
umiddelbart efter ophør med uddannelsen bistås med at finde et arbejde eller får et tilbud efter kapitel 10-12.
at kommunen, hvis en ung opgiver en påbegyndt uddannelse, skal vurdere, om den unge vil
kunne påbegynde en anden uddannelse. Det gælder ikke unge, der er ophørt med en uddannelse, og som efter kommunens vurdering har gjort, hvad de kunne, for at klare en uddannelse.

Den unge optages og skal gennemføre uddannelsen på lige fod med alle andre og modtager således ikke kontanthjælp under uddannelsen.
De unge, som er omfattet af ordningen, vil blandt andet kunne vælge følgende uddannelser: erhvervsuddannelser efter lov om erhvervsuddannelser, landbrugets grunduddannelse efter lov om
landbrugsuddannelser, social- og sundhedshjælperuddannelsen og pædagogisk grunduddannelse
efter lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, almen voksenuddannelse (avu), hfenkeltfag, studenterkursus, forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge til lærer-, pædagogog socialrådgiveruddannelsen, landmandsuddannelsen, enkeltfagsundervisning på gymnasialt niveau i visse fag, videregående uddannelser (KVU - korte videregående uddannelser, MVU - mellemlange videregående uddannelser og LVU - længerevarende videregående uddannelser) og herudover private SU-berettigende uddannelser m.fl. Disse uddannelser er SU-berettigende.
Herudover er der mulighed for, at også andre uddannelser, der ikke berettiger til SU, men hvor der
er et forsørgelsesgrundlag fx i form af elevløn eller praktikløn eller skoleydelse, kan søges af den
unge. Det giver blandt andet mulighed for, at den unge fx kan søge ind på erhvervsgrunduddannelsen (egu) eller uddannelsen til politibetjent.
Produktionsskoleforløb og forberedende voksenundervisning (FVU) er ikke omfattet af uddannelsesviften, idet der er tale om forberedende uddannelsesforløb, som ikke giver studie- eller erhvervskompetence. Det betyder, at unge, der alene har et produktionsskoleforløb, omfattes af
uddannelsespligten. Det betyder også, at den vifte af uddannelser, som den unge kan vælge at
søge ind på, ikke omfatter produktionsskoleforløb. Dette gælder tilsvarende Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU), da TAMU retter sig mod ledige, der har problemer ud over
ledighed, f.eks. misbrug eller kriminalitet.

Specielle bemærkninger
Det foreslås, at kommunen skal vurdere, om unge kontant- og starthjælpsmodtagere under 25 år,
der ikke allerede har en erhvervskompetencegivende uddannelse, kan gennemføre en uddannelse
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på almindelige vilkår. Det gælder kun unge, der alene har ledighed som problem, dvs. er omfattet
af § 2, nr. 2, og som ikke har forsørgerpligt over for hjemmeboende børn.
Formålet er gennem målrettede uddannelsesforløb, herunder studieforberedende forløb, at give
den unge den nødvendige erhvervskompetence, og dermed forbedre den enkeltes evne til at forsørge sig selv.
Ved erhvervskompetencegivende uddannelser forstås uddannelser, som kommunen eller staten
vurderer i almindelighed giver et godt grundlag for at opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. Personer, der fx kun har en studieforberedende hf, htx, hhx eller almen gymnasial
uddannelse, har således ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse, og er derfor omfattet af
uddannelsespligten.
De unge, som er omfattet af ordningen, vil blandt andet kunne vælge følgende uddannelser: erhvervsuddannelser efter lov om erhvervsuddannelser, landbrugets grunduddannelse efter lov om
landbrugsuddannelser, social- og sundhedshjælperuddannelsen og pædagogisk grunduddannelse
efter lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, almen voksenuddannelse (avu), hfenkeltfag, studenterkursus, forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge til lærer-, pædagogog socialrådgiveruddannelsen, landmandsuddannelsen, enkeltfagsundervisning på gymnasialt niveau i visse fag, videregående uddannelser (KVU: korte videregående uddannelser, MVU: mellemlange videregående uddannelser og LVU: længerevarende videregående uddannelser) og herudover private SU-berettigende uddannelser m.fl. Disse uddannelser er SU-berettigende.
Herudover er der mulighed for, at også andre uddannelser, der ikke berettiger til SU, kan søges af
den unge. Der skal være tale om uddannelser, hvor der er et forsørgelsesgrundlag fx i form af elevløn, praktikløn eller skoleydelse. Det giver blandt andet mulighed for, at den unge fx kan søge ind
på erhvervsgrunduddannelsen (egu) eller uddannelsen til politibetjent.
Produktionsskoleforløb og forberedende voksenundervisning (FVU) er ikke omfattet af uddannelsesviften, idet der er tale om forberedende uddannelsesforløb, som ikke giver studie- eller erhvervskompetence. Det betyder, at unge, der alene har et produktionsskoleforløb, omfattes af
uddannelsespligten. Det betyder også, at den vifte af uddannelser, som den unge kan vælge at
søge ind på, ikke omfatter produktionsskoleforløb. Dette gælder tilsvarende Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU), da TAMU retter sig mod målgruppen af ledige, der har problemer ud over ledighed, f.eks. misbrug eller kriminalitet.
Vurderer kommunen, at den unge, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, kan
gennemføre en uddannelse, skal kommunen pålægge den unge at søge ind på én eller flere uddannelser. Kommunen skal vurdere, om uddannelsen er relevant for den unge - dvs. om den er
rimelig i forhold til den unges uddannelsesmæssige forudsætninger og beskæftigelsesmuligheder i
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øvrigt, om den unge har en realistisk mulighed for at gennemføre uddannelsen, herunder mulighed for at få en evt. fornøden praktikplads, samt om den unge opfylder de almindelige betingelser
for optagelse på uddannelsen med SU.
Ordningen består af følgende tre trin:
Trin 1
Kommunen skal ud fra den unges personlige og uddannelsesmæssige forudsætninger vurdere, om
den unge kan gennemføre en uddannelse på almindelige vilkår. Vurderer kommunen, at dette er
muligt, skal kommunen forpligte den unge til inden for en nærmere fastsat frist at komme med
forslag til en eller flere uddannelser, som det er relevant for den pågældende at ansøge om optagelse på. Den unge har først og fremmest selv et ansvar for at bidrage til at afklare sine uddannelsesønsker, og kommunen skal efter behov støtte den unge heri. Fristens længde beror på kommunens konkrete skøn, hvori indgår, at der bl.a. skal tages hensyn til, at den unge have skal rimelig tid
til at træffe uddannelsesvalg, og optagelsestidspunkter for uddannelserne mv.
Det forudsættes, at hvis den unge kommer med flere forslag til uddannelser, beder kommunen
den unge om at prioritere uddannelserne.
De unge kan få vejledning om uddannelsesmuligheder fra det almindelige vejledningssystem.
Kommunen vil således kunne tilskynde den unge til at opsøge det etablerede uddannelses- og erhvervsvejledningssystem, der har en vejledningsforpligtelse over for målgruppen.
Hvis den unge ikke kommer med forslag til en uddannelse inden fristens udløb og der ikke foreligger særlige grunde til, at dette ikke er sket skal kommunen stoppe kontanthjælpen henholdsvis
starthjælpen til den unge, indtil den unge kommer med forslag.
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, og som er relevant for den unge.
Kommunen skal som led i fastlæggelse af, hvilke uddannelser det vil være relevant for den unge at
søge ind på, tage hensyn til den unges ønsker.
Hvis uddannelsen er relevant for den unge at søge om optagelse på, skal kommunen påse, at den
unge vil være berettiget til SU under hele den normerede uddannelse. Ved uddannelser, som ikke
berettiger til SU, skal kommunen påse, at den unge fx modtager lærlinge- eller elevløn, således at
den unge har et forsørgelsesgrundlag under hele uddannelsen.
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Ved vurderingen af ovennævnte forudsætning vil kommunen kunne støtte sig til vejledning fra den
konkrete uddannelses- eller vejledningsinstitution, der også vil kunne rådgive om mulighederne
for blandt andet at modtage SU.
Hvis den unge ikke indgiver ansøgning inden fristens udløb og der ikke foreligger særlige grunde
til, at dette ikke er sket, skal kommunen stoppe hjælpen til den unge, indtil den unge søger om
optagelse på den uddannelse, som kommunen har pålagt den unge at søge ind på, forudsat at
ansøgningsfristen ikke er overskredet.
Trin 3
Hvis den unge optages på den konkrete uddannelse, er pågældende forpligtet til at påbegynde og
gennemføre uddannelsen.
Når den unge påbegynder uddannelsen, bortfalder grundlaget for udbetaling af kontanthjælp eller
starthjælp, idet den pågældende da vil være berettiget til at modtage SU eller elevløn mv.
Hvis den unge uden rimelig grund opgiver uddannelsen efterfølgende, kan kommunen yde hjælp
med tilbagebetalingspligt, jf. § 93 i lov om aktiv socialpolitik.
Den unge anses for at være ophørt med sin uddannelse uden rimelig grund, hvis ophøret ikke kan
begrundes med en af de i § 13, stk. 4, i lov om aktiv socialpolitik angivne grunde. Det betyder, at
der gælder de samme objektive kriterier og udtømmende grunde, som i øvrigt gælder for kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere i relation til ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder eller afslå tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Hvis den unge ønsker at skifte uddannelse, kan den unge gøre dette efter de almindelige regler i
det ordinære uddannelsessystem. Hvis den unge ansøger om kontant- eller starthjælp, betyder
det imidlertid, at hjælpen kun kan ydes med tilbagebetalingspligt, med mindre der var en rimelig
grund til studieskiftet.
De almindelige regler om ret og pligt til tilbud i kapitel 17 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
gælder uændret. Det betyder, at disse unge senest skal have første tilbud, når de har modtaget
kontant- eller starthjælp i 13 sammenhængende uger. Når en kommune giver et tilbud til en ung,
der er omfattet af forslaget, vil det være hensigtsmæssigt, at der tages hensyn til den eller de uddannelser, som det vil være relevant for den unge at søge ind på. Fx kan det være en god ide med
tilbud om virksomhedspraktik på et plejehjem, hvor målet kan være en uddannelse til social- og
sundhedshjælper.
Det følger af de almindelige forvaltningsretlige regler, at kommunens afgørelser efter den foreslåede § 21 b om pligt til at tage en uddannelse mv. skal være begrundet. Kommunens afgørelser kan
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indbringes for de sociale nævn efter de almindelige regler herom i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Efter 1. januar 2007 er ankeinstansen beskæftigelsesankenævnene.
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