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139	   Seks ugers selvvalgt uddannelse målrettes mangelområder	  
140	   Enklere administration af selvvalgt uddannelse	  
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156	   Ændret hyppighed for afregning af løntilskud	  
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ansatte med løntilskud	  
168	   Begrænsede muligheder for ansættelse med løntilskud i virksomheder 

med sæsonarbejde	  
169	   Afskaffelse af kravet om, at ansættelse med løntilskud kun kan ske 

hos danske arbejdsgivere	  
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virksomhed	  
177	   Enklere regler for sygemeldte fleksjobansatte	  
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180	   Fleksjobvisiterede ledige gives samme rettigheder og pligter som 

andre ledige	  
181	   Sanktionerne for modtagere af ledighedsydelse og særlig ydelse 

harmoniseres fuldt ud med a-dagpengereglerne	  
182	   Klarere regler om fagforeningers rolle i forbindelse med fleksjob	  
183	   Hurtigere etablering af fleksjob	  
184	   Løse paradoksproblemer på arbejdsmarkedet for fleksjobvisiterede	  
185	   Flere fleksjob i det offentlige	  
186	   Mindre brug af arbejdsprøvninger	  
187	   Lempeligere adgang til at starte eller fortsætte selvstændig 

virksomhed med fleksjobtilskud	  
188	   Rettidig betaling af ledighedsydelse	  
189	   Modernisering af reglerne vedrørende revalidering	  
190	   Afskaffelse af reglerne om forrevalidering	  
191	   Fleksible regler for opfølgning ved revalidering (ikke statslig regel)	  
192	   Reglerne om revalidering på virksomhed med overenskomstmæssig 

løn forenkles	  
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193	   Elevforløb for revalidender over 25 år integreres i 
voksenlærlingeordningen	  

194	   Færre afslag på uddannelsesønsker for personer godkendt til 
revalidering	  

195	   Harmonisering af reglerne om befordringsgodtgørelse ved aktive 
tilbud	  

196	   Enklere mentorordning	  
197	   Mentorer til personer i ordinær uddannelse	  
198	   Enklere regler for varslingspuljen	  
199	   Enklere jobrotationsordning	  
200	   Afskaffelse af reglerne om flyttehjælp	  
201	   Enklere satser for personlig assistance	  
202	   Flere retskrav på enkeltydelser	  
203	   Retskrav på befordringstilskud til jobsamtaler	  
204	   Enklere refusionssystem	  
205	   Enklere opgørelse af administrations- og driftsudgifter	  
206	   Automatisk beregnet refusion på timebasis for kontant- og 

starthjælpsmodtagere	  
207	   Økonomisk styring af beskæftigelsesindsatsen fokuseres på resultater 

frem for proces	  
208	   Mindre konsekvenser af manglende revurdering af 

ledighedsydelsesmodtagere	  
209	   Muligheden for generhvervelse af refusion til ledige fleksjobvisiterede 

afskaffes	  
210	   Højere refusion for ledighedsydelse under ferie afskaffes	  
211	   Hurtigere og bedre refusion til virksomhederne	  
212	   Differentieret refusion på sygedagpenge afskaffes	  
213	   Mulighed for automatiseret udtræk af udgifterne på flaskehalsområdet	  
214	   Lønudgifter til medarbejdere i jobcentre medregnes ikke under 

servicerammen	  
215	   Statslig refusion til kommunalt ansatte, der undersøger socialt 

bedrageri	  
216	   Afskaffelse af krav om timesedler som dokumentation for timetal i 

aktive tilbud	  
217	   Undersøgelse af om forskellig refusion i aktive og passive perioder 

giver flere aktive tilbud	  
218	   Proportionalitet i refusionssystemet	  
219	   Ens refusion i aktive og aktiveringsfri perioder	  
220	   Ændrede finansieringsregler for administrationsudgifter hos anden 

aktør og hos jobcentret	  
221	   Afskaffelse eller ændring af  deltidsforsikring	  
222	   Muligheden for kombinationsforsikring afskaffes eller ændres	  
223	   Mere lempelige regler for modregning og rådighed i 

kombinationsforsikring	  
224	   Enklere satser for medlemsbidrag	  
225	   Forenkling af reglerne om medlemsbidragsfritagelse	  
226	   Forenkling af reglerne om medlemsbidragsrestance	  
227	   Reglerne om overskydende timer afskaffes	  
228	   Bedre mulighed for frivilligt ulønnet arbejde og små bijobs	  
229	   Bedre mulighed for a-dagpenge til medhjælpende ægtefæller	  
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230	   Lempeligere regler for dagpenge ved selvstændig virksomhed	  
231	   Reglerne om kontrollabel arbejdstid lempes	  
232	   Begrænsning af arbejdsgivers oplysningspligt	  
233	   Reglerne om feriedagpenge forenkles	  
234	   Varighedsbegrænsningen på supplerende dagpenge ophæves helt 

eller delvist	  
235	   Afskaffelse af frigørelsesattester	  
236	   Lempede krav til hvornår deltidsbeskæftigede skal deltage i aktive 

tilbud	  
237	   Undtagelse for varighedsbegrænsningen på supplerende a-dagpenge 

ved lavt timetal	  
238	   Afskaffelse af reglerne om mindsteudbetaling for supplerende 

dagpenge	  
239	   Ændrede optjeningsregler for retten til supplerende dagpenge	  
240	   Ændrede tælleregler for varighedsbegrænsningen på supplerende a-

dagpenge	  
241	   Ændrede regler om optagelse af lønmodtagere i a-kasser	  
242	   Lettere flytning mellem a-kasser	  
243	   Uændret dagpengesats efter lavtlønnet vikaransættelse og 

uddannelse	  
244	   Lempede rådighedsregler for personer tilmeldt uden ydelse	  
245	   Enklere regler for dagpengeberegning	  
246	   Ændrede tælleregler for genoptjeningsret til supplerende dagpenge	  
247	   Lempeligere regler for arbejdsfordeling	  
248	   Lettere adgang til dagpengesystemets mindstesats for selvstændige	  
249	   Afskaffelse af karensreglerne for selvstændige	  
250	   Afregning af a-dagpenge i måneder frem for uger	  
251	   Afskaffelse af regler om skærpet rådighed ved supplerende dagpenge	  
252	   Fritagelse for karantæne ved selvforskyldt ledighed, hvis der er langt 

mellem job og bopæl	  
253	   Dagpengekort kan undværes ved fuldtidsledighed	  
254	   Frit lejde og mindre administration ved selvopdagede fejl på 

udbetalingskort	  
255	   Udvidede dimittendrettigheder	  
256	   Afskaffelse af fast bopæl som krav for modtagelse af a-dagpenge	  
257	   Særregler om dagpenge under aktivering afskaffes	  
258	   Uddannelsesydelsen erstattes med dagpenge	  
259	   Samme ydelseskort for dagpenge, efterløn og EØS-dagpenge	  
260	   G-dage afskaffes helt eller delvist	  
261	   Automatisk beregning af G-dage	  
262	   Muligheden for a-dagpenge til personer, der modtager førtidspension 

eller har ansøgt om førtidspension	  
263	   Feriedagpenge af egen ferie og optjening der følger kalenderår	  
264	   Opfølgningens hyppighed justeres	  
265	   Friere kontaktform i opfølgningen	  
266	   Flere fritagelser for opfølgning og aktive tilbud	  
267	   Færre skift mellem arbejdsløshedsdagpenge og sygedagpenge	  
268	   Sygefraværssamtaler i a-kasserne afskaffes	  
269	   Arbejdsgivernes indberetning til jobcentrene i forbindelse med 

sygefraværssamtale afskaffes	  
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270	   Fritagelser for kontakt med arbejdsgiveren i forbindelse med første 
opfølgningssamtale	  

271	   Fritagelse af gravide for sygeopfølgning	  
272	   Harmonisering af reglerne om graviditetsbetinget sygefravær	  
273	   Sygedagpenge standses ved tilkendelse af pension	  
274	   Begrænsning af fortrydelsesretten ved bortfald af sygedagpenge	  
275	   Analyse af jobcentrenes succes med at bringe langtidssyge i arbejde	  
276	   Én indgang til kommunen for virksomheder i sygedagpengesager	  
277	   Afskaffelse af kommuners adgang til regres i sygedagpengesager	  
278	   Ændring af frist ved digital anmeldelse af syge- og barselsfravær	  
279	   Bortfald af ret til sygedagpenge kan tidligst være fra dag, hvor det 

besluttes	  
280	   Varighedsbegrænsning og forlængelse i sygedagpengesager	  
281	   Præcisering af reglerne om opfølgningsplaner	  
282	   Kortere sagsbehandling og større respekt for eksterne lægelige 

vurderinger	  
283	   Delvis syge- og raskmelding for forsikrede ledige	  
284	   Enklere procedure for genberegning af sygedagpenge i forbindelse 

med årsskifte	  
285	   Færre krav til skriftlige procedurer	  
286	   Mulighed for jobsøgning mens man modtager sygedagpenge (ikke 

statslig regel)	  
287	   Borgere skal udfylde oplysningsskema parallelt med arbejdsgivers 

anmeldelse af sygdom	  
288	   Bedre mulighed for at deltage i AMU-kurser for sygemeldte	  
289	   Ret til ferie for sygemeldte	  
290	   Varighed af sygedagpenge tælles i fraværstimer frem for berørte dage	  
291	   Erstatning til borgere og bøder til kommuner ved fejlagtig 

sagsbehandling	  
292	   Harmonisering af optjening af ferie og muligheden for at afholde den i 

udlandet	  
293	   450-timers reglen afskaffes	  
294	   Afskaffelse eller forenkling af  kontanthjælpsloftet	  
295	   Fjernelse af pligten til registrering og vurdering af alle sygemeldinger	  
296	   Psykiatrisk eller psykologisk lægekonsulent i kommunen (ikke statslig 

regel)	  
297	   Automatisk beregning af særlig støtte (ikke statslig regel)	  
298	   Henvendelse i ydelseskontoret ved ansøgning om kontanthjælp (ikke 

statslig regel)	  
299	   Ægtefælleafhængighed afskaffes	  
300	   Reglerne for modregning i kontanthjælp lempes	  
301	   Konvertering af kontanthjælp til tilskud til praktikplads hos arbejdsgiver	  
302	   Endelig opgørelse af efterløn ved udstedelse af efterlønsbevis	  
303	   Mulighed for udstedelse af efterlønsbevis under sygdom	  
304	   Enklere dokumentationskrav for at få udbetalt efterlønspræmien	  
305	   Lempeligere modregning i efterlønnen for arbejdsindtægt	  
306	   Lempeligere regler for medregning af udenlandsk beskæftigelse i 

forbindelse med ret til efterløn	  
307	   Lempeligere regler for at tage efterlønnen med til udlandet	  
308	   Lempeligere regler for optjening af skattefri præmie	  
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309	   Efterløn afskaffes og der gives mulighed for folkepension efter nyt 
kriterium	  

310	   Automatiske oplysninger fra SKAT i forbindelse med modregning af 
pensioner i efterlønnen	  

311	   Modregning af pension i efterløn for ufrivilligt ledige fjernes	  
312	   Klarere regler for, hvad der medregnes som arbejdskraft ved 

selvstændig virksomhed ved siden af efterlønnen	  
313	   Enklere adgang til fortrydelsesordningen for efterløn	  
314	   Fuld efterlønspræmie for deltidsbeskæftigelse	  
315	   Samme førtidspension for samboende som for enlige	  
316	   Modregning for arbejdsindkomst i førtidspensionen afskaffes, og der 

gives sikkerhed for pension	  
317	   Førtidspension gøres midlertidig	  
318	   Funktionærlovens regler om opsigelse fraviges i forbindelse med 

ansættelse af førtidspensionister	  
319	   Ensartede modregningsregler uanset ydelse	  
320	   Mindre valgfrihed ved delvis genoptagelse af arbejdet i forbindelse 

med barsel	  
321	   Overførselsindkomster gøres skattefri	  
322	   Revurdering af arbejdsevnemetoden	  
323	   Revalidender, personer i fleksjob og på ledighedsydelse fritages for 

match	  
324	   Færre og bedre standardbreve (ikke statslig regel)	  
325	   Bedre overblik overborgerens forløb (ikke statslig regel)	  
326	   Bedre kommunikation til de ledige om mulige sanktioner	  
327	   Reception eller digital meddelelse om ankomst i jobcentret (ikke 

statslig regel)	  
328	   Mere tilgængelige jobcentre for virksomheder og ledige (ikke statslig 

regel)	  
329	   Lettere kontakt mellem a-kasserne og jobcentrene (ikke statslig regel)	  
330	   Bedre virksomhedsservice i forbindelse med ansatte i risiko for 

ledighed (ikke statslig regel)	  
331	   Bedre virksomhedsservice i forbindelse med jobåbninger (ikke statslig 

regel)	  
332	   Mere opsøgende medarbejdere i jobcentre (ikke statslig regel)	  
333	   Flere jobcentre eller kørende sagsbehandlere	  
334	   Forståelig og samlet beskrivelse af den gældende lovgivning	  
335	   Genetablering af Arbejdsdirektoratets A-kasse pjecer	  
336	   Betaling for aktindsigt til forsikringsselskaber	  
337	   Oversigt over medarbejdere i departement, styrelser og direktorater	  
338	   Lettere kontakt til Pensionsstyrelsen	  
339	   Bedre grundlag for valg mellem andre aktører	  
340	   Større krav om kvalitet hos anden aktør (ikke statslig regel)	  
341	   Mere og bedre information til andre aktører	  
342	   Bedre it-systemer for andre aktører	  
343	   Bedre jobplansmodul for andre aktører	  
344	   Bedre samspil mellem aktørerne og a-kasserne (ikke statslig regel)	  
345	   Større metodefrihed til andre aktører	  
346	   Større ensartethed i kommunernes betaling af andre aktører (ikke 

statslig regel)	  
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347	   Forenkling af reglerne for opgørelse af kommunens udgifter til andre 
aktører	  

348	   Måltal for brugen af andre aktører afskaffes	  
349	   De lediges adgang til at klage over henvisning til anden aktør 

afskaffes	  
350	   En mere fleksibel tilgang til LVU’er og andre aktører afprøves	  
351	   Opgave og beslutningskompetence bør følges ad (ikke statslig regel)	  
352	   Problemer med rammeudbud og betalingsmodel	  
353	   Evaluering af det enstrengede system	  
354	   Bedre grundlag for samarbejde mellem jobcentrene	  
355	   Bedre kommunikation om sagsakter mellem jobcentre	  
356	   Dispensation fra kravet om forpligtende kommunalt samarbejde for de 

kommuner, der gerne vil etablere eget jobcenter	  
357	   Bedre koordination mellem kommunale enheder	  
358	   En fælles enhed for udbetaling af ydelser	  
359	   Samlet behandling af særregler	  
360	   Forenkling af beskæftigelsesregionernes styrings- og 

opfølgningssystem	  
361	   Færre kontrolinstanser i forhold til kommunerne	  
362	   Harmonisering af prognoser for ledigheden i forbindelse med 

kommunal budgettering	  
363	   Enklere og bedre kommunikation fra Arbejdsmarkedsstyrelsen til 

jobcentrene	  
364	   Bedre sammenhæng mellem ikrafttrædelse af lovgivning og 

information af jobcentrene	  
365	   Større frihed til at organisere indsatsen	  
366	   Fordelingssystem i Københavns Kommune (ikke statslig regel)	  
367	   Beskæftigelsesindsatsen samles ét sted	  
368	   Puljeordningerne afskaffes og støt den daglige drift i stedet	  
369	   Mere pragmatisme og service fra Arbejdstilsynets side	  
370	   Digital advisering når regler ændres	  
371	   Bedre overensstemmelse mellem integrationsloven og styringsloven	  
372	   Integrationskontrakten bør kun indeholde overordnede mål med 

beskæftigelsesindsatsen	  
373	   Automatisk mulighed for forlænget virksomhedspraktik for flygtninge	  
374	   Reglerne om introduktionsydelse flyttes til lov om aktiv socialpolitik	  
375	   Afregning for uddannelse til forsørgelsesmodtagere flyttes til 

Undervisningsministeriet	  
376	   Udvidede åbningstider i daginstitutionerne (ikke statslig regel)	  
377	   Koordinerede handleplaner for indsatte skal udarbejdes	  
378	   Klarere arbejdsdeling mellem barselsloven og serviceloven, når det 

gælder pasning af syge børn	  
379	   Retssikkerhedslovens § 7a tilpasses	  
380	   Ensartede regler for SVU, uddannelsesydelse og VEU	  
381	   Udvidede muligheder for skolepraktik	  
382	   Brobygningskurser og iværksætterkurser på universiteterne	  
383	   Enklere regler i videnpilotordningen	  
384	   Smidigere Letløns-ordning	  
385	   Virksomhederne skal kun oplyse om feriepenge ét sted	  
386	   Reglen om tvungne opslag af offentlige stillinger afskaffes	  
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387	   Lovkrav om CVR-nummer på nettet	  
388	   Én datatilslutningsaftale	  
389	   Ekstra tilskud til voksenlærlinge	  
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Afsnit 1: Om Væk med bøvlet 

 
Om 
kampagnen 
Væk med 
bøvlet 
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Om rapporten 
Denne rapport indeholder 389 forslag til afbureaukratisering på 
beskæftigelsesområdet. Forslagene falder inden for 25 temaer. Alle forslag 
er indsamlet i 2010 som led i Beskæftigelsesministeriets kampagne Væk 
med bøvlet. 
 
Forslagene kommer fra mange forskellige kilder. Fra borgere, virksomheder, 
ansatte i jobcentre, a-kasser og andre aktører samt en lang række 
organisationer og kommuner.  
 
Det er vigtigt, at denne rapport ses i det rette lys. Forslagene afspejler – i 
sagens natur – et problem, som forslagsstiller mener bør løses. Det er 
nemlig det, ministeriet har efterspurgt i kampagnen. Ministeriet har ikke 
efterspurgt en beskrivelse af, hvad der virker godt. Og de mange eksempler, 
der i processen er kommet på virkningsfulde regler, er derfor ikke afspejlet i 
rapporten.  
 
I afsnit 1 beskrives, hvordan forslagene er indsamlet. I afsnit 2 beskrives en 
række overordnede problemstillinger, som kendetegner henvendelserne, der 
er kommet som led i kampagnen. I afsnit 3-27 beskrives de 389 konkrete 
forslag til afbureaukratisering.  
 
Afgrænsning af afbureaukratisering 
Beskæftigelsesministeriet iværksatte i april 2010 en kampagne under navnet 
Væk med bøvlet. Formålet med kampagnen var at indsamle forslag til at 
forenkle regler og arbejdsgange på beskæftigelsesområdet.  
 
I forbindelse med kampagnen er der foretaget følgende afgrænsning af 
afbureaukratisering: At afbureaukratisere indebærer, at 
 
– fjerne regler, der står i vejen for beskæftigelsespolitikkens mål 
– fjerne unødvendige registreringer, sagsgange, blanketter  
– fjerne snitfladeproblemer mellem dele af systemet 
– fjerne overflødige møder  
– fjerne utilsigtede tilskyndelser 
– fjerne uforståelig kommunikation og sikre, at reglerne er forståelige 
 
Afbureaukratisering vil ikke nødvendigvis føre til, at der kommer færre 
lovændringer. I en overgang vil det snarere være modsat. 
Afbureaukratisering nødvendiggør således, at der bliver fremsat en række 
lovforslag, idet ændringer af eksisterende regler i mange tilfælde kræver 
lovændringer. Også det at afskaffe en regel kræver ofte en lovændring. Men 
afbureaukratisering skulle gerne føre til, at loven bliver mindre kompleks og 
dermed lettere at forstå og arbejde med. 
 
Udfordringer med at afbureaukratisere 
Det går igen i de henvendelser, der er kommet som led i kampagnen Væk 
med bøvlet, at reglerne på Beskæftigelsesministeriets område kan og bør 
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forenkles. Der er mange generelle forslag om, at reglerne skal være ens på 
tværs af ydelser og med så få undtagelser som muligt. Men når talen falder 
på konkrete regler og undtagelser, hører enigheden i flere tilfælde op.  
 
Næsten enhver regel har både tilhængere og modstandere. Derfor kan det 
være vanskeligt at afgøre, om et sæt af regler samlet set er til gene eller til 
gavn. I de tilfælde, hvor der er enighed om, at en konkret regel bør 
forenkles, så peger forslagene til forenkling langt fra altid i samme retning. 
Det skyldes blandt andet, at hensynet til særlige grupper – for eksempel 
unge, ældre og meget syge – ofte vejer mindst lige så tungt som ønsket om 
at ensarte og forenkle beskæftigelsessystemets regler.  
 
En anden komplicerende faktor i relation til at afbureaukratisere er, at brede 
og rummelige regler, der indebærer mulighed for skøn, i nogle tilfælde 
efterlader et ønske om præcisering. Men en sådan præcisering vil i de fleste 
tilfælde få reglerne til at vokse i omfang.  
 
Et eksempel er jobcentrenes pligt til at kontakte virksomhederne i 
forbindelse med første sygeopfølgningssamtale. Det fremgår af § 15 i lov om 
sygedagpenge, at sagsbehandleren skal kontakte arbejdsgiveren ”i 
forbindelse med opfølgningssamtalen”, hvilket vil sige, at jobcentrene har en 
vis frihed til at placere samtalen rent tidsmæssigt. Nogle jobcenter-
medarbejdere ønsker, at der i loven bliver sat tid på, hvornår de senest skal 
kontakte arbejdsgiveren, fx at det skal ske inden for fire dage. Et andet 
eksempel er ønsket om standardiserede sanktionsbestemmelser, så 
mulighederne for at udøve skøn i forbindelse med sanktioner reduceres.  
 
Nye regler skal være ubureaukratiske 
Afbureaukratisering af Beskæftigelsesministeriets område kræver mere end 
en gennemgang af de eksisterende regler og arbejdsgange. Man må også 
sikre, at nye regler er ubureaukratiske, enkle og forståelige. Det er en pointe, 
der går igen blandt de forslag, der er kommet i kampagneperioden. 
 
I forbindelse med indførelse af fremtidige regler, love og arbejdsgange bør 
der derfor være en afvejning mellem reglens nytte og den administrative 
belastning, der følger med.  
 
I den forbindelse er der et udbredt ønske om færre lovændringer, så 
medarbejderne kan nå at sætte sig ind i ny lovgivning, inden den træder i 
kraft. Et andet forslag er, at beskæftigelsesministeren permanent skal have 
en hjemmeside med en elektronisk postkasse, så der løbende kan komme 
nye forslag til afbureaukratisering. 
 
Metode  
Forslagene til afbureaukratisering, der er præsenteret i denne rapport, er 
indsamlet på seks forskellige måder: 
 
For det første har alle interesserede haft adgang til at skrive forslag til 
beskæftigelsesminister Inger Støjberg. Det er sket via en åben postkasse på 
Beskæftigelsesministeriets hjemmeside. Postkassen var åben i perioden fra 
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22. april til 1. juli. Der kom ca. 1700 henvendelser til postkassen.  
 
Det er særligt borgere, der har benyttet sig af muligheden for at skrive til 
beskæftigelsesministeren via postkassen. 71 pct. af henvendelserne 
stammer således fra borgere. 13 pct. af henvendelserne er fra ansatte i 
jobcentre, mens de sidste 16 pct. af henvendelserne er fra ansatte i a-
kasser, faglige organisationer, arbejdsgivere samt andre interessenter. 
 
Henvendelserne har berørt en lang række emner i beskæftigelsespolitikken. 
Flest henvendelser har handlet om reglerne om jobsøgning og rådighed, 
mulighederne for vejledning og opkvalificering, samtaler i jobcentre, hos 
andre aktører og i a-kasser, jobcentrenes kommunikation og kompetencer, 
reglerne om a-dagpenge samt forskellige dokumentationskrav, blanketter og 
it. Nedenstående figur viser de seks temaer, som er berørt i mindst 100 
henvendelser. De seks temaer samler over 1000 (over 60 pct.) af 
henvendelserne fra postkassen. 
 
 

Figur 1. Temaer med mindst 100 henvendelser fra postkassen 

 
Anm.: Temaer med mindre end 100 henvendelser fra postkassen er ikke vist. Mange 
henvendelser har berørt flere temaer, men de er tematiseret efter deres primære indhold.  
 
For det andet opfordrede Arbejdsmarkedsstyrelsens direktør den 20. april 
2010 alle jobcentre, a-kasser, AK-Samvirke, Beskæftigelsesrådet, 
beskæftigelsesregionerne, Ankestyrelsen og Beskæftigelsesankenævnet til 
at komme med forslag. Mange har fulgt opfordringen og indsendt forslag til 
afbureaukratisering. 
 
For det tredje har Slotsholm fra april til august 2010 gennemført otte 
fokusgruppeinterview: To fokusgrupper med virksomheder, to med 
modtagere af overførselsindkomster og fire med jobcentre. Formålet med 
fokusgrupperne har været at indsamle forslag, men det har også været en 
lejlighed til at afprøve og kvalificere forslag fra postkassen. 
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Deltagerne i fokusgrupperne med virksomhederne var repræsentanter for 
virksomheder, der har været i berøring med et jobcenter inden for det 
seneste år. 
 
Deltagerne i fokusgrupperne med overførselsmodtagere var personer, der 
har været forsørget af det offentlige i mere end seks måneder. Der var tale 
om personer, der har modtaget a-dagpenge, kontanthjælp, starthjælp, 
revalideringsydelse, sygedagpenge eller ledighedsydelse.  
 
I de fire fokusgrupper med jobcentrene deltog sagsbehandlere, teamledere, 
jobcenterchefer og beskæftigelseschefer. 
 
For det fjerde har Slotsholm i maj, juni og september 2010 gennemført 
særlige temamøder med Dansk Socialrådgiverforening, HK/Kommunal, AK-
Samvirke og forskellige a-kasser, medlemmer af Jobrådgivernes 
Brancheforening og kommunale revisorer. Formålet har været at indsamle 
forslag til forenkling fra disse organisationer, som har mange berøringsflader 
med jobcentrene. 
 
Deltagerne i temamødet med Dansk Socialrådgiverforening og 
HK/Kommunal var ti sagsbehandlere fra forskellige jobcentre. 
Sagsbehandlerne var udvalgt af Dansk Socialrådgiverforening og 
HK/Kommunal. 
 
Deltagerne i temamødet med a-kasser var a-kassemedarbejdere fra 
forskellige fagområder. Der var 11 medarbejdere udvalgt af AK-Samvirke 
samt tre deltagere fra AK-Samvirke.  
 
Deltagerne i temamødet med Jobrådgivernes Brancheforening var 12 
repræsentanter for de andre aktører. 
 
Deltagerne i temamødet med de kommunale revisorer var seks kommunale 
revisorer. 
 
For det femte har Slotsholm overvåget mediernes dækning af kampagnen 
med henblik på at sikre, at også forslag fremsat gennem medierne er 
inkluderet i rapporten. 
 
For det sjette har ministeriet i løbet af kampagneperioden modtaget breve 
med forslag til afbureaukratisering. Også forslag fremsat i disse breve er 
medtaget. 
 
Alle rapportens forslag bygger på ovennævnte seks kilder. Det skal 
understreges, at rapporten ikke indeholder ethvert forslag, der er kommet. 
Det er der to årsager til. For det første er en del forslag ens eller minder om 
hinanden. Disse forslag er skrevet sammen til færre forslag i rapporten. For 
det andet er følgende forslag sorteret fra: 
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– Forslag, der ikke vedrører regler og arbejdsgange på 

Beskæftigelsesministeriets område eller i nær tilknytning til dette. 
– Forslag, der åbenlyst ikke har noget med afbureaukratisering at gøre 

(fx forslag om statsstøtte til private virksomheder, som flytter til 
udkantsdanmark). 

– Forslag, der er uforståelige. 
– Forslag, der er så abstrakte eller generelt formulerede, at de ikke 

peger i retning af konkrete regelændringer (fx at indsatsen skal være 
individuelt tilrettelagt, eller at aktiveringen skal være bedre). 

– Forslag, der vil medføre en højere grad af bureaukratisering (fx 
forslag om, at rådighedsreglerne skal være konjunkturafhængige). 

– Forslag, der har karakter af klager over bestemte kommuner. 
– Forslag, der indebærer at opgaver overdrages til institutioner eller 

lignende, som ikke har eller må forventes at kunne få 
myndighedsansvar 

 
I rapportens beskrivelse af de enkelte forslag indgår tre elementer. For det 
første beskrives den gældende regel eller arbejdsgang. For det andet 
gengives forslagsstillernes beskrivelse af problemet. For det tredje beskrives 
forslag til løsninger.  
 
Det skal understreges, at rapportens fremstilling af de problemer, der er 
forbundet med den enkelte regel eller arbejdsgang, ikke er udtryk for 
Slotsholms vurdering. Fremstillingen bygger i stedet på forslagsstillerens 
angivelse af problemerne. 
 
Der er ikke gennemført konsekvensberegninger af forslagene. Der er ikke 
taget stilling til, om forslagene hver for sig eller samlet vil indebære flere eller 
færre offentlige udgifter til beskæftigelsesindsatsen. Der er heller ikke taget 
stilling til, om forslag eller dele heraf strider mod EU-regler eller andre 
generelle regler.  
 
Som det vil fremgå af rapporten, er det ved en del forslag angivet, at der ikke 
er tale om en statslig regel. Slotsholm har således ikke kunne finde den 
beskrevne regel eller arbejdsgang i gældende regler eller administrative 
forskrifter. Beskæftigelsesministeriet kan derfor ikke afhjælpe problemet ved 
at ændre i love, bekendtgørelser eller vejledninger. Det er i stedet 
kommunerne, der i givet fald må ændre interne regler og arbejdsgange. 
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Afsnit 2: Overordnede problemstillinger 

 
Overordnede 
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Slotsholm har identificeret en række overordnede problemstillinger i 
forbindelse med undersøgelsen. Der er tale om problemstillinger, der fylder 
meget i de bidrag, der er kommet som led i kampagnen.  
 
Nogle af de problemer og forslag, der ofte går igen er (i uprioriteret række-
følge): 

 
– Der er relativt store problemer med it-systemerne på beskæftigelses-

området. 
– For få arbejdsgange er digitaliserede. 
– Mange arbejdsgange og blanketter er ikke understøttet af it. Desuden 

er der for mange blanketter, og deres kvalitet er for ringe. 
– Borgerne oplever, at mange samtaler med jobcentre og a-kasser 

handler om kontrol frem for om job. 
– Samtaler i a-kasser og jobcentre har ofte nogenlunde samme indhold 

og ligger desuden tæt rent tidsmæssigt. Dermed bliver det vanskeligt 
for borgerne at se formålet med samtalerne. 

– Der afholdes for mange samtaler med borgere, der er på vej til noget 
andet (fx job, efterløn, operation eller barsel), og hvor samtalen derfor 
ikke tjener noget beskæftigelsespolitisk formål. 

– Rådigheds- og sanktionsreglerne er indviklede, og der mangler 
sammenhæng på tværs af ydelser. Desuden er processen omkring 
partshøring bureaukratisk. 

– Der er problemer med kvaliteten af en del aktiveringsforløb, især 
jobsøgningskurser. 

– Der er forskellig lovfortolkning og praksis på tværs af jobcentrene, fx 
uens praksis for, hvordan man beregner løntilskud, eller hvordan man 
bruger mentorordningen. 

– Der er for mange forskellige planer og redskaber i forhold til borgerne 
(ressourceprofil, match, opmærksomhedspunkter, jobplan, arbejds-
evnemetoden, opfølgningsplan). 

– For ringe CV’er på Jobnet. CV’et er ikke egnet til jobsøgning, 
beskæftigelsesmål er ikke opdaterede, og CV’et er svært at udfylde. 

 
Nedenfor er nogle af disse punkter uddybet. 
 
It-understøttelse af beskæftigelsesindsatsen 
Mange af de input, der er kommet som led i kampagnen, handler om it-
problemer. It-understøttelse – eller manglen på samme – spiller en rolle på 
næsten alle områder i beskæftigelsesindsatsen, og henvendelserne viser, at 
der er et stort forbedringspotentiale på området.  
 
Medarbejderne i jobcentre, a-kasser og hos andre aktører, er i udbredt grad 
utilfredse med it-understøttelsen af det daglige arbejde. Værst ser det ud til 
at være i jobcentrene, idet de øvrige aktører primært er utilfredse med 
manglende snitflader til jobcentrenes systemer. 
 
Jobcentrene er i særlig grad frustrerede over områder, hvor der ikke er it-
understøtning af arbejdsgangene, eller hvor man skal registrere de samme 
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ting i flere forskellige systemer. På en række områder mangler der også 
mulighed for at foretage relevante udsøgninger af målgrupper.  
 
Den utilstrækkelige it-understøttelse betyder, at kommunerne anvender 
manuelle arbejdsgange, der tager tid og medfører fejl. Det gælder 
eksempelvis refusionsberegningen på kontanthjælpsområdet og de 
skærpede sanktioner ved gentagne brud på rådighedsreglerne.  
 
Et yderligere problem er, at nye regler er for længe om at blive understøttet 
af it. 
 
Holdningen blandt mange ansatte i jobcentrene er, at velfungerende it-
systemer vil være et af de væsentligste bidrag til afbureaukratisering. Uanset 
hvor meget man afbureaukratiserer, vil gennemslaget på jobcentrenes 
hverdag således være begrænset, hvis it-systemerne fortsat halter efter. 
 
De ledige er blandt andet kritiske over for forskellige dele af Jobnet, 
herunder især driftssikkerheden ved bekræftelse af jobsøgning og 
brugervenligheden i forbindelse med opbygning af CV.  
 
Digitalisering 
Kampagnen Væk med bøvlet vidner om, at der er et stort potentiale for 
digitalisering på beskæftigelsesområdet.  
 
De fleste arbejdsgange på beskæftigelsesområdet er understøttet af 
blanketter, der skal udveksles mellem borgere, jobcenter, a-kasse, andre 
aktører, virksomheder osv. Mange blanketter foreligger digitalt, men de kan 
langt fra altid udveksles digitalt. Ofte skal blanketterne udfyldes, printes og 
sendes med almindelig post, hvorefter modtageren taster dem ind i eget 
system, udfylder resten eller lignende. Da blanketterne ofte skal udfyldes af 
flere parter, tager processen lang tid, og når der opstår fejl, er det krævende 
at få dem rettet. Der forekommer at være et stort effektiviseringspotentiale 
forbundet med at digitalisere alle blanketgange mellem de forskellige aktører 
i beskæftigelsessystemet. 
 
Kommunikationen med borgerne foregår primært med almindelig post. Og 
der er typisk mange breve involveret i en enkelt hændelse, fx hvis en ledig 
ikke kommer til en jobsamtale eller ikke bekræfter jobsøgning. Det er både 
dyrt, forsinkende og usikkert. Det vil give en langt hurtigere og mere smidig 
sagsbehandling, hvis jobcenter og borger går over til at kommunikere 
elektronisk, i et fælles forum, fx via Min side på Jobnet. Og det vil være et 
væsentligt fremskridt for borgerne, hvis de altid kan tilgå deres sag og se 
aftaler mv. Det er således et problem i dag, at borgerne ikke er forberedte 
på, hvad der skal ske undervejs – fx at de kort tid efter en jobsamtale bliver 
indkaldt til aktivering. For en del kommer det som en overraskelse, fordi de 
ikke har noget overblik over deres forløb. 
 
De lediges oplevelse af beskæftigelsessystemet 
En del af de henvendelser, der er kommet i forbindelse med kampagnen, 
indeholder observationer omkring beskæftigelsessystemets tilgang og krav 
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til borgerne. Borgerne oplever ind imellem, at aktørerne er for optaget af at 
udøve kontrol frem for at hjælpe dem til at komme i job.  
 
De ledige efterspørger, at de forskellige aktører får en klarere rolle- og 
arbejdsdeling. Det er i særlig grad et problem, at kontaktforløbet hos 
jobcentre, a-kasser og andre aktører forekommer at have det samme 
indhold. Dertil kommer, at de forskellige aktører ofte stiller forskellige krav til 
de ledige. A-kassen kan fx stille krav om, at den ledige søger to job om 
ugen, mens jobcentret kræver fire søgte job om ugen. 
 
Borgerne efterspørger hurtigere svar fra jobcentrene og mere tilgængelige 
jobcentermedarbejdere. Nogle finder, at der er for stor udskiftning af 
sagsbehandlere, og at de skal fortælle den samme historie igen og igen. 
Desuden får de forskellige – og nogle gange modsatrettede – forslag til, 
hvordan de kan styrke deres mulighed for at komme i arbejde. Derfor 
efterlyser de ledige, at de bliver tilknyttet én fast kontaktperson eller 
sagsbehandler.  
 
En del borgere oplever brevene fra jobcentrene som truende. Det afspejler, 
at breve fra jobcentrene typisk indeholder information om mulige sanktioner, 
hvis ikke borgeren gør som anvist i brevet. Denne tilgang er især et problem 
for skrøbelige borgere med psykiske problemer. 
 
Kompetencer i jobcentrene 
En del henvendelser drejer sig om, at jobcentrene ikke kender loven godt 
nok, og at de til tider tolker loven ud fra størrelsen af deres budget. 
 
Virksomheder oplever, at der kan være stor forskel på jobcentrenes 
opfattelse af målgruppen for det enkelte redskab. I det ene jobcenter vil man 
for eksempel benytte mentorordningen over for en bred målgruppe, mens 
man i det andet jobcenter mener, at mentorordningen kun kan bruges til 
personer med anden etnisk oprindelse end dansk. Det samme gælder 
fleksjob, hvor visitationen i nogle perioder er meget rummelig, mens den i 
andre perioder er meget stram. 
 
Mange peger på, at der er behov for et kompetenceløft i jobcentrene. Ikke 
mindst for at sikre, at jobcentrene fortolker paragrafferne ens og i 
overensstemmelse med intentionen. Flere peger på, at jobcenter-
medarbejdere ikke har den rette uddannelsesbaggrund til den opgave, de 
skal løse. Nogle har fx en baggrund som social- og sundhedsassistenter 
eller håndværkere. Derfor er der et behov for målrettet efteruddannelse, så 
medarbejderne har de rette kompetencer til at løse opgaverne i et jobcenter. 
Der efterspørges en form for generel uddannelse og certificering. 
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Afsnit 3: Planer og samtaler 

 
Planer og 
samtaler 
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Regler og arbejdsgange: Når borgere skifter ydelser, indebærer det i en 
række situationer, at der skal udarbejdes en ny plan. For eksempel skal en 
sygemeldt ledig, der allerede har en jobplan, også have en sygeopfølgnings-
plan. 
 
Problem: Borgerne skifter ofte status mellem raskmeldt og sygemeldt flere 
gange i ledighedsforløbet. Dermed skal der flere gange bringes forskellige 
planer og opfølgningsprocedurer i spil over for de samme personer. De 
forskellige planer og procedurer gør det vanskeligt for medarbejderne i 
jobcentrene at overskue sagerne og yde en sammenhængende indsats over 
for borgerne. Arbejdet besværliggøres nogle steder af, at sagsbehandlere 
ikke har adgang til planer, som er udarbejdet i andre afdelinger. 
 
Det administrative arbejde, der er forbundet med at oprette og vedligeholde 
de forskellige planer, kan have betydning for sagsbehandlernes handlinger i 
forhold til borgeren. Ved at nedtone betydningen af en sygemelding undgår 
sagsbehandleren eksempelvis at skulle udarbejde en ny 
sygeopfølgningsplan for borgeren. 
 
De forskelligartede planer kan desuden medføre opfølgningsforløb, der 
kolliderer med hinanden. I dag løser medarbejderne det ved, at den plan, 
der først kræver en samtale, bliver styrende for kontakten til borgeren. 
Herefter noteres samtaler og lignende på begge planer. 
  
Forslag til løsning: At der etableres én samlet plan for alle ydelses-
modtagere. Løsningsmodellen kræver dels, at der etableres et it-værktøj, 
der kan understøtte planen, dels at kadencer i de forskellige samtaler 
harmoniseres. Der skal i givet fald skabes et grundlag i lovgivningen for, at 
kommunerne fremover kun arbejder med én plan – en form for fællesjournal 
– der indeholder stamoplysninger, CV, beskæftigelsesmål, indsats mv. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Hvis en sygemeldt forsikret ledig har fået 
udarbejdet en jobplan efter kapitel 9 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, 
skal kommunen vurdere, om jobplanen kan videreføres i en opfølgningsplan 
efter § 16 i lov om sygedagpenge. 
 
Problem: Det er i praksis vanskeligt at videreføre en jobplan, fordi der ofte 
går lang tid, fra den ledige bliver sygemeldt, til der første gang skal følges op 
senest efter otte uger, jf. sygedagpengeloven. Det betyder, at tilbuddet 

1 X 1 Én samlet plan på tværs af målgrupper 

2 X 2 Vurdering af behov for 
sygeopfølgningsplan umiddelbart efter 
sygemelding 
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beskrevet i jobplanen sjældent er aktuelt. 
 
Forslag til løsning: At reglerne ændres, så kommunen straks ved 
sygemeldingen skal vurdere behovet for at iværksætte en 
sygeopfølgningsplan. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Ifølge kapitel 9 i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats skal der udarbejdes en jobplan, som løbende skal revideres i 
forbindelse med afgivelse af tilbud og ændringer på arbejdsmarkedet. I 
forbindelse med afgivelse af tilbud udfylder jobcenteret, virksomheden eller 
uddannelsesstedet samt borgeren derudover blanketter, som udgør 
aftalegrundlaget for tilbuddet. 
 
Problem: Det skaber administrativt merarbejde, at jobcentrene skal opdatere 
jobplanen, hver gang de afgiver et tilbud. Jobcentermedarbejdere skal 
desuden efterfølgende udlevere jobplanen til den ledige til underskrift. Det er 
ressourcekrævende og kan forvirre de ledige, fordi det ikke altid er klart, 
hvad der er lavet om i jobplanen. Derudover virker det som dobbeltarbejde, 
når jobplanen skal opdateres, samtidig med at de blanketter, der ligger til 
grund for tilbuddet, skal udfyldes. Det er ofte de samme oplysninger, der 
skal noteres begge steder. Endelig bliver a-kasserne ikke altid orienteret om 
opdateringer af jobplaner. Det betyder, at de ledige kan komme ud for, at de 
må fortælle a-kasserne om nye aftaler indgået med jobcentret.  
 
Forslag til løsning:  
(1) At kravene for, hvornår jobplanen skal opdateres, lempes. 
(2) At jobplanen og blanketter i forbindelse med tilbud slås sammen til ét 
dokument. 
(3) At jobcentret forpligtes til at orientere a-kassen om aftalt aktivering og 
udviklinger i jobplanen via digitale medier. 

 
 

Regler og arbejdsgange: Alle ledige skal til jobsamtale i jobcentret (eller hos 
en anden aktør) hver tredje måned. De forsikrede ledige skal også til 
forskellige samtaler i a-kassen. Reglerne om samtaler følger blandt andet af 
kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 

3 X 3 Færre krav om opdatering af jobplanen  

4 X 4 Undersøgelse af værdien af samtalerne 
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Problem: Der er mange forskellige samtaler og samtaletyper. Arbejds-
delingen mellem dem er uklar, hvorfor der opstår forvirring blandt de ledige. 
De oplever, at der er tale om ressourcespild. 
 
Forslag til løsning: At det undersøges nærmere, hvilke samtaler der reelt har 
en værdi. De øvrige samtaler afskaffes. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Der gælder forskellige regler for, hvornår 
jobsamtaler og forskellige opfølgningssamtaler skal gennemføres med 
forskellige grupper, jf. blandt andet lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, 
lov om aktiv socialpolitik og sygedagpengeloven. 
  
Problem: Borgerne skifter ofte mellem de enkelte loves målgrupper, og de 
forskellige regler vanskeliggør en kontinuerlig og sammenhængende 
indsats. De forskellige regler og den differentierede it-understøtning heraf 
besværliggør også jobcentrenes administration. 
  
Forslag til løsning: At jobsamtaler og sygeopfølgningssamtaler 
harmoniseres, så der bliver ens krav til form, kadence og minimumsindhold. 
Det fælles minimumsindhold kan suppleres med differentierede krav til 
samtalerne alt efter borgerens situation. 
 
  

Regler og arbejdsgange: Forsikrede ledige indkaldes til jobsamtaler i 
jobcentret (eller hos en anden aktør) og til rådighedssamtale i a-kassen hver 
tredje måned. Reglerne om samtaler følger blandt andet af kapitel 7 i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Problem: Da alle parter tæller de tre måneder fra første ledighedsdag, ligger 
samtalerne ofte meget tæt på hinanden. Og selvom lovgivningen skelner 
mellem de forskellige samtaleformer, har samtalerne i praksis et meget 
ensartet indhold. Møderne bruges primært til at kontrollere, hvor mange 
ansøgninger den ledige har sendt. De ledige oplever, at samtalerne sjældent 
handler om, hvordan jobcentret, den anden aktør eller a-kassen kan hjælpe 
den ledige tilbage på arbejdsmarkedet. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At samtalernes fokus ændres, så de i stedet for at fokusere på kontrol af 
jobsøgning fokuserer på job eller arbejdsfastholdelse og på hvilken indsats, 
der skal iværksættes fra borgerens og beskæftigelsessystemet.  

5 X 5 Harmonisering af samtaletyper 

6 X 6 Bedre sammenhæng mellem samtale i a-
kassen, hos andre aktører og i jobcentret 
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(2) At samtalerne samles i enten jobcentret eller hos a-kassen. For 
eksempel så a-kassen står for samtalerne de første seks til ni måneder af en 
ledighedsperiode, og at jobcentret derefter overtager. 
(3) At a-kasserne overtager kontaktforløbet og arbejdet med jobplaner for de 
forsikrede ledige. Jobcentrenes opgave bliver i stedet at finde job til de 
ledige. En variant af dette forslag er at lade a-kasserne overtage al indsats 
over for forsikrede ledige, mens indsatsen over for de ikke-forsikrede fortsat 
varetages i jobcentrene. 
(4) At der indføres en forskudt kadence, så samtalerne ikke ligger så tæt på 
hinanden. Alternativt pålægges a-kasserne, de andre aktører og jobcentrene 
at koordinere samtalerne, så de ikke ligger samtidig. 
(5) At der skabes en klarere arbejdsdeling mellem rådighedssamtalerne og 
jobsamtalerne, så de ikke har samme indhold. 
(6) At samtalerne bliver frivillige for de ledige, at de ledige kan tilmelde sig 
relevante temamøder, og at de ledige selv kan bestemme, hvornår 
samtalerne skal afholdes. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om 
aktiv socialpolitik og sygedagpengeloven indeholder forskellige regler for, 
hvornår borgerne skal til samtale med jobcenter og a-kasser. 
 
Problem: Det kan være vanskeligt for både medarbejdere og borgere at 
overskue de forskellige samtalehyppigheder. Derudover er det ikke altid 
meningsfyldt at holde samtaler, som loven foreskriver. 
 
Forslag til løsning: 
(1) At der gennemføres samtaler hver måned, hver tredje måned eller hver 
sjette måned med alle målgrupper.  
(2) Alle ydelsesmodtagere bør have den første samtale, senest når de har 
modtaget offentlig forsørgelsesydelse i fire uger. For sygedagpenge-
modtagere regnes fristen på fire uger fra den generelle tidsfrist for 
arbejdsgiverens anmeldelse. Efterfølgende samtaler skal afholdes, senest 
hver gang en borger har modtaget offentlig forsørgelsesydelse i fire eller otte 
uger. 
(3) At hyppigheden gøres afhængig af alder eller målgruppe. For eksempel 
så der er færre samtaler med matchgruppe 1, mens matchgruppe 2 og 3 
skal til samtale hver 6.-8. uge. Der er dog også forslag om, at personer i 
matchgruppe 1 skal oftere til samtale end andre. 
(4) At reglerne om samtalehyppighed bliver afskaffet. Det skal i stedet være 
op til jobcentre og a-kasser at vurdere, om – og i givet fald hvor ofte – der er 
behov for at holde samtaler. 
(5) At jobcentre og a-kasser får større mulighed for at udskyde en samtale i 
forhold til en fastsat tidsfrist. Det skal kunne ske, når samtalen vurderes at 
være overflødig, eller når den vil have større værdi på et senere tidspunkt. 
En udskudt samtale bør ikke have en negativ betydning for rettidigheden.  

7 X 7 Ændret samtalehyppighed 
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Regler og arbejdsgange: Det fremgår af kapitel 7 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats, at jobsamtalerne under kontaktforløbet skal være 
individuelle. 
 
Problem: De ledige bliver indkaldt til individuelle og personlige samtaler, 
men i praksis er der ofte tale om fællesmøder uden individuel kontakt. 
Ledige, der efterspørger en individuel samtale, kan opleve at blive afvist. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At jobcentrene afholder individuelle samtaler, som loven foreskriver. 
(2) At jobcentrene får mulighed for at benytte gruppesamtaler som erstatning 
for individuelle samtaler. Gruppesamtaler skal både kunne tælle med i 
vurderingen af rettidighed og udløse refusion.  
 
 

Regler og arbejdsgange: A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere 
og personer med begrænsninger i arbejdsevnen er omfattet af 
kontaktforløbet med jobcentret og a-kassen. Reglerne følger blandt andet af 
kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Problem: Det er ikke altid relevant at gennemføre samtale, fx med personer, 
der er i tilbud og som har udsigt til varig ansættelse, efter aktiveringen er 
afsluttet. Disse samtaler er både ressourcekrævende og kan virke 
forstyrrende for aktiveringsforløbet. 
 
Derudover kan det være overflødigt at afholde samtaler med personer, der 
står over for at blive afmeldt som ledige. Det gælder for eksempel personer, 
der har ansøgt om efterløn eller snart skal påbegynde en uddannelse. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At ledige, der er fritaget for rådighed på grund af aktivering, jf. § 33 i 
bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, også bliver fritaget for 
samtaler i jobcentret og hos a-kassen. 
(2) At personer, der er i aktive tilbud, fritages for samtaler. 
(3) At der fortsat gennemføres samtaler under aktive tilbud, men at de 
bruges til at drøfte de fremadrettede muligheder efter aktiveringen frem for 
på kontrol af rådighed og jobsøgning. 
(4) At tidspunktet for samtalerne skubbes, til det aktive tilbud er afsluttet. 
Samtalen kan dermed bruges til at følge op på, hvad der er kommet ud af 
det aktive tilbud. Samtidig skal det gøres lovpligtigt for aktiveringsstedet at 

8 X 8 Individuelle samtaler eller samtaler i 
grupper 

9 X 9 Flere fritagelser for samtaler 
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indberette til jobcentret, hvis ikke jobplanen følges. I disse tilfælde vil 
fritagelsen ophøre, og den ledige indkaldes til samtale. 
(5) At personer, som står over for at blive afmeldt jobcentret, fritages for 
kontaktforløbet og for rådighedssamtaler. Konkret indebærer forslaget, at 
ledige kan fritages, hvis den ledige, inden for tre måneder efter samtalen 
skulle være afholdt, skal: 
– påbegynde et lønarbejde på almindelige løn- og arbejdsvilkår 
– begynde på en ordinær uddannelse af mindst tre måneders varighed 
– begynde som selvstændig erhvervsdrivende mere end midlertidigt 
– gå på efterløn 
– gå på barsel. 
(6) At personer i arbejdsfordeling eller jobrotation fritages for samtaler. 
(7) At personer, som er under lægelig udredning til førtidspension, fritages 
for samtaler. 
(8) At ledige over 55 år fritages for samtaler. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Personer, der ikke modtager offentlig forsørgelse, 
kan modtage tilbud efter § 75a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der 
er dog ingen krav i lovgivningen om opfølgning overfor denne gruppe. 
 
Problem: Nogle jobcentre mener, at selvforsørgede, der modtager tilbud, er 
omfattet af reglerne om kontaktforløb. Det er problematisk at gennemføre et 
kontaktforløb, fordi jobcentret ingen sanktionsmuligheder har, hvis den 
selvforsørgede ikke samarbejder i opfølgningen. Og ofte er der en 
sprogskoleaktivitet i gang, som kører efter et fast forløb. Det forekommer 
derfor meningsløst, at jobcentrene skal lave opfølgning hver tredje måned. 
 
Forslag til løsning: At selvforsørgede fritages for kontaktforløbet. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Lovgivningen fastsætter kontaktformen i 
samtaleforløbet for borgerne. Kontakten skal enten ske ved personligt 
fremmøde, via telefon eller et digitalt medie, jf. bl.a. kapitel 7 i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Problem: Lovgivningens krav til kontaktformen er for rigide. Samtaler med 
personligt fremmøde er ressourcekrævende for alle involverede, og det er 
hverken relevant eller nødvendigt i alle situationer. Det gælder for eksempel 
samtaler med personer, der har søgt om efterløn.  
 
Mange unge og ledige akademikere er i hyppig kontakt med jobcentret, fordi 
de er ivrige efter at komme videre. Men reglerne om kontaktformen betyder, 

10 X 10 Fritagelse for samtaler – selvforsørgede 
(ikke statslig regel) 

11 X 11 Mere fleksible rammer for kontaktformen  
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at disse personer bliver indkaldt til en personlig samtale i jobcentret, selvom 
de kort forinden har drøftet deres situation telefonisk med sagsbehandleren. 
Jobcentrene omgår i flere tilfælde reglerne, når de forekommer at være 
særligt uhensigtsmæssige. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At hovedreglen for alle samtaler er, at de skal være individuelle og som 
hovedregel ske ved personligt fremmøde. Hvis en borger er i tilbud eller for 
syg til at møde personligt frem, kan samtalen ske telefonisk eller digitalt. 
(2) At reglerne for kontaktformen i det individuelle kontaktforløb og 
samtalerne i a-kasserne gøres mere fleksible. Der findes allerede i dag 
undtagelser fra hovedreglen om personligt fremmøde, nemlig hvis 
overførselsmodtageren er i tilbud efter kapitel 10-12. Disse undtagelser kan 
udvides til at gælde andre afgrænsede grupper, fx personer der er i hyppig 
kontakt med jobcentret og er meget jobsøgende. 
(3) At der indføres minimumskrav for antallet af og formen for kontakter over 
en periode. For eksempel, at der skal gennemføres mindst fire samtaler om 
året, og at mindst halvdelen af samtalerne skal ske ved personligt 
fremmøde. Det vil give friere rammer og samtidig sikre, at kontakten ikke 
kun sker via telefon eller digitalt. 
(4) At kravet om personligt fremmøde lempes ved rådighedssamtaler med a-
kasserne. I stedet skal de ledige dokumentere deres jobsøgning over for a-
kasserne ved at maile deres ansøgninger til a-kassen. 
(5) At opfølgningen kan ske telefonisk, når en person venter på at komme i 
behandling for misbrug. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Som et led i en politisk aftale indgået i foråret 2010 
skal der fremover gennemføres hyppigere samtaler med langtidsledige og 
de svageste kontanthjælpsmodtagere, jf. politisk aftale om bekæmpelse af 
langtidsledighed. 
 
Problem: Hyppigere samtaler kan forværre tilstanden hos borgere med 
andre problemer end ledighed. Særligt personer med psykiske problemer 
kan opleve, at det er angstprovokerende at skulle møde til samtaler på 
jobcentrene. Derudover kan det være formålsløst at holde hyppigere 
samtaler med de særligt udsatte langtidsledige, som modtager behandling 
for deres problemer ud over ledighed. 
 
Forslag til løsning: At særligt udsatte langtidsledige, som modtager 
behandling for deres særlige problemer, undtages fra hyppigere møder i 
jobcentrene. 
 

12 X 12 Dispensation fra krav om hyppigere 
samtaler med særligt udsatte 
langtidsledige 
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Regler og arbejdsgange: Jobcentret skal lave opfølgning i forhold til 
personer på særligt tilrettelagt uddannelse, personer på forsorgshjem samt 
personer, som er i psykiatrisk behandling eller misbrugsbehandling, jf. § 2 i 
bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive 
beskæftigelsesindsats. 
 
Problem: Det er ikke oplagt, at jobcentermedarbejderne kan bidrage med 
noget i opfølgningen over for de særlige målgrupper, og ofte har jobcentret 
ingen reel rolle at spille. Eksempelvis er særligt tilrettelagt uddannelse et 
retskrav, og bevillingen ligger uden for jobcentrets regi. Jobcentret har derfor 
ingen indflydelse på uddannelsesforløbet.  
 
Jobcentrene har også en begrænset indflydelse på de øvrige særlige 
målgruppers situation. Derfor virker det mere relevant, at de fagpersoner, 
der omgiver borgerne i dagligdagen, gennemfører samtalerne og sender en 
udtalelse til jobcentret.  
 
Forslag til løsning:  
(1) At jobcentrene fritages for forpligtigelsen til opfølgning i forhold til de 
særlige målgrupper. 
(2) At personer på særligt tilrettelagt uddannelse i stedet for kontanthjælp får 
en ydelse, der ligner SU, EGU-løn eller lignende. Dermed bortfalder 
jobcentrets pligt til opfølgning. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Borgere, der er i tilbud efter lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats og efter serviceloven, skal både være i kontakt med 
jobcentret og ydelseskontoret i kommunen. 
 
Problem: Der er flere uhensigtsmæssigheder forbundet med, at borgerne 
skal være i løbende kontakt med to forskellige enheder i kommunen. For 
den enkelte er der en risiko for, at indsatserne ikke passer sammen. For 
kommunerne skal flere afdelinger sætte sig ind i den samme persons sag og 
forløb. 
 
Forslag til løsning: At der skabes en klarere arbejdsdeling og bedre 
koordination mellem jobcentret og ydelseskontoret, når en borger er i tilbud 
efter både lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og serviceloven. 
 

13 X 13 Fritagelse for opfølgning over for særlige 
målgrupper 

14 X 14 Klarere arbejdsdeling og koordination 
mellem jobcentret og ydelseskontoret 
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Regler og arbejdsgange: Som en følge af det nationale udbud af kontakt- og 
aktiveringsforløb for ledige med en lang videregående uddannelse (LVU) 
skal LVU’er under 30 år henvises til andre aktører efter seks ugers ledighed, 
mens ledige LVU’er over 30 år skal henvises senest efter tre måneders 
ledighed. Det betyder, at de ledige over 30 år til tider indkaldes til samtale i 
jobcentret forud for henvisningen. 
 
Problem: Jobcentrene spiller ingen reel rolle i forhold til LVU’erne. Derfor 
forekommer samtalerne ofte meningsløse og overflødige. 
 
Forslag til løsning: At jobcentrene fritages for forpligtelsen til opfølgning i 
forhold til LVU’er. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Der eksisterer fire samtaletyper i a-kasserne: 
Rådighedssamtalen, CV-samtalen, formidlingssamtalen og vejlednings-
samtalen, jf. blandt andet bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede 
mv. og bekendtgørelse om rådighed. 
 
Problem: Af hensyn til ressourceforbrug slår mange a-kasser nogle af 
samtalerne sammen. Men de bruger alligevel administrative ressourcer på at 
holde styr på blanketter og indberetninger, der skal dokumentere, at de 
forskellige samtaler er afholdt. Antallet af samtaletyper kan desuden virke 
forvirrende på de forsikrede ledige.  
 
Forslag til løsning:  
(1) At antallet af samtaletyper i a-kasserne reduceres fra fire til to. CV-
samtalen bør fortsat være en selvstændig samtale. Forslaget indebærer, at 
det skal være op til a-kassen at vurdere, hvad der er det relevante indhold til 
den konkrete samtale. 
(2) At CV-samtalerne erstattes af orienteringsmøder om rettigheder og 
pligter. Mødet skal holdes inden for de første tre ugers ledighed. Det skal 
samtidig være en opgave, som a-kasserne entydigt står for, så jobcentrene 
og a-kassen ikke begge bruger tid på at orientere de forsikrede ledige. 
 
 

15 X 15 Ledige med lang videregående 
uddannelse sendes direkte til anden aktør 

16 X 16 Færre samtaletyper i a-kasserne 
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Regler og arbejdsgange: Forsikrede ledige skal oprette et CV, som a-kassen 
skal godkende i forbindelse med CV-samtalen. Derudover skal forsikrede 
ledige til et vejledningsmøde hos a-kassen, hvor der oprettes en plan for 
jobsøgning, jf. bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. 
 
Problem: De forsikrede ledige skal forholde sig til mange dokumenter og 
møder i forbindelse med ledighed. Kravet om, at der skal udarbejdes et CV 
og en plan for jobsøgning, er med til at øge mængden af dokumenter og 
møder. Nogle ledige oplever, at planen for jobsøgning kun handler om 
kontrol, og at den er et udtryk for unødigt bureaukrati, der ikke bringer den 
ledige tættere på arbejdsmarkedet. 
 
Forslag til løsning: At CV og plan for jobsøgning samles til ét dokument 
kaldet beskæftigelsesplanen. Planen skal fungere som en slags 
vandrejournal og være tilgængelig for jobcenter, arbejdsgivere og a-kasser. 
Planen skal oprettes af den forsikrede ledige og a-kassen i fællesskab i 
forbindelse med vejledningssamtalen i a-kassen. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Ledige dagpengemodtagere skal til rådigheds-
samtale i a-kassen for hver tredje måneds sammenlagt ledighed, jf. 
bekendtgørelse om rådighed. 
 
Problem: Tidsstyringen skaber planlægningsproblemer i a-kasserne. Hvis en 
ledig fx kommer i job efter 11 ugers ledighed, skal vedkommende indkaldes 
til rådighedssamtale allerede i første ledighedsuge, næste gang 
vedkommende bliver ledig. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At optællingen til de tre måneder ændres, så rådighedssamtalen først 
gennemføres efter tre måneders sammenhængende ledighed. 
(2) At a-kassen kan undlade at holde samtalen i de situationer, hvor 
medlemmet har været i arbejde i et vist omfang umiddelbart før samtalen. 
Det nærmere omfang af arbejde skal kunne udledes af e-indkomstregistret. 
 
 

17 X 17 Samlet plan erstatter CV og plan for 
jobsøgning 

18 X 18 Ændret tidsstyring i forhold til 
rådighedssamtaler 
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Regler og arbejdsgange: A-kasserne har pligt til at holde CV-samtaler med 
ledige medlemmer. Samtalen skal som udgangspunkt foregå ved personligt 
fremmøde. Men når medlemmet alene skal ajourføre sit CV, kan samtalen 
gennemføres telefonisk, jf. Arbejdsdirektoratets rundskrivelse nr. 81/06 af 
18. december 2006. 
 
Problem: A-kasserne har etableret digitale løsninger, hvor medlemmet kan 
afgive alle fornødne oplysninger. Derfor oplever a-kasserne, at det er 
overflødigt, at de skal kontakte medlemmerne på telefonen for at meddele, 
at CV’et er godkendt.  
 
Forslag til løsning: At a-kassen kan undlade at ringe til medlemmerne, hvis 
a-kassen har fået alle fornødne oplysninger digitalt. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Når en forsikret tilmelder sig som ledig, skal 
vedkommende blandt andet have sit CV gennemgået ved en personlig 
samtale i a-kassen, jf. § 13 i bekendtgørelse om en aktiv 
beskæftigelsesindsats. 
 
Problem: Når ledige har glemt at bekræfte jobsøgning på Jobnet, bliver de 
afmeldt. Når der er tale om en forglemmelse, vil de ledige tilmelde sig igen. 
Det indebærer, at a-kasserne på ny skal gennemføre CV-samtale. Disse 
samtaler er overflødige, da den lediges CV typisk allerede er godkendt. 
 
Forslag til løsning: At a-kasserne ikke skal gennemføre CV-samtalen, når 
den ledige har været afmeldt i kortere tid – fx mindre end en uge. 
 
 

Regler og arbejdsgange: I forbindelse med rådighedssamtalen i a-kassen 
skal ledige medbringe eksempler på jobansøgninger, og den ledige skal 
oplyse stillingsbetegnelser for de søgte job. Formålet er at sikre, at a-kassen 
kan vurdere, om den lediges jobsøgning er seriøs, realistisk og rimelig. 
Kravene til indholdet af rådighedssamtalen følger af § 25 i bekendtgørelse 
om rådighed. 
 
Problem: A-kasserne bruger ikke de medbragte informationer til noget, men 
konstaterer blot, at ansøgningerne er modtaget. Ledige har en oplevelse af, 
at oplysningerne ikke bliver undersøgt nærmere, og at a-kassens 

19 X 19 Større fleksibilitet omkring godkendelse af 
CV’er 

20 X 20 Krav om CV-samtale med forsikrede 
ledige ved kortere afmelding afskaffes 

21 X 21 Dokumentationskravene for jobsøgning 
afskaffes 
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medarbejdere ikke går i dialog med dem om jobsøgning. Derfor opfattes 
dokumentationskravene som ren kontrol, der ikke bringer de ledige nærmere 
arbejdsmarkedet.  
 
Forslag til løsning: At dokumentationskravene til de ledige afskaffes, og at 
rådighedssamtalerne bruges på at hjælpe de ledige i arbejde. 
 
 

Regler og arbejdsgange: I forbindelse med rådighedssamtalerne skal 
medarbejderne i a-kassen kontrollere, at en række formaliteter er på plads, 
jf. § 25 i bekendtgørelse om rådighed. A-kassen skal blandt andet sikre, at 
den lediges jobmål fortsat ligger inden for områder med gode 
beskæftigelsesmuligheder, om den lediges telefonnummer eller e-mail-
adresse er noteret, og om den ledige har angivet at søge fuldtidsjob og kan 
tiltræde snarest muligt. 
 
Problem: Det kan virke unødvendigt, at medarbejderne skal tjekke disse 
formalia manuelt. Reglerne betyder, at rådighedssamtalerne primært bruges 
på at kontrollere oplysninger i stedet for at tale om jobsøgningsstrategier og 
lignende. 
 
Forslag til løsning: At de ledige ikke skal kunne oprette et CV med formelle 
mangler på Jobnet.  
 
 

Regler og arbejdsgange: Alle forsikrede ledige skal til rådighedssamtale i a-
kassen mindst hver tredje måned, jf. § 25 i bekendtgørelse om rådighed. 
  
Problem: Omfanget af registreringer, der er forbundet med samtalerne, er 
ikke altid meningsfyldt. Registreringerne bidrager til, at samtalerne signalerer 
kontrol og mistillid, i stedet for at være et positivt tilbud om hjælp til 
medlemmerne. 
 
Forslag til løsning: At omfanget af registreringer i forbindelse med 
samtalerne mindskes betydeligt. 
 
 

22 X 22 Automatisering af kontrol af formalia ved 
rådighedssamtaler 

23 X 23 Færre registreringer i forbindelse med 
rådighedssamtalen i a-kassen 
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Regler og arbejdsgange: Sygemeldte skal jævnligt til samtale i jobcentret, jf. 
§ 12 i lov om sygedagpenge. 
 
Problem: De første opfølgningssamtaler er angiveligt uden reelt indhold og 
fremdrift. Det er først, når varighedsbegrænsningen på 52 uger nærmer sig, 
at kommunerne yder en reel indsats. 
 
Forslag til løsning: At der gøres en reel indsats tidligere i sygdomsforløbet. 
  
 

Regler og arbejdsgange: Sygemeldte kontanthjælpsmodtagere skal til 
samtale med kommunen, mens sygemeldte medlemmer af en a-kasse skal 
til samtale hos både kommunen og hos a-kassen, jf. § 12b i lov om aktiv 
socialpolitik og § 2 i bekendtgørelse om a-kassernes afholdelse af 
sygefraværssamtaler. 
 
Problem: En del sygemeldte lider af psykiske sygdomme, men i mange 
tilfælde opdages det først sent i forløbet, hvor den sygemeldte har mistet 
kontakten til arbejdsmarkedet. 
 
Forslag til løsning: At der fremover gennemføres screeninger for psykiske 
sygdomme ved første samtale med sygemeldte. 

24 X 24 Tidligere indsats over for sygemeldte (ikke 
statslig regel) 

25 X 25 Screening for psykiske sygdomme ved 
første samtale med sygemeldte 
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Afsnit 4: Regler om rådighed  

 
Regler om 
rådighed 
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Regler og arbejdsgange: Det er en forudsætning for udbetaling af a-
dagpenge, at den ledige står til rådighed for arbejdsmarkedet. Reglerne på 
området fremgår blandt andet af § 62 i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. 
 
Når jobcentrene og a-kasserne skal sanktionere ydelsesmodtagere, skal der 
gennemføres partshøring, og en række parter skal inddrages i processen. 
Det følger blandt andet af forvaltningslovens almindelige regler om 
partshøring.  
 
Problem: Reglerne om rådighed er komplicerede og tunge at administrere. 
Og der gælder forskelligartede regler for målgrupper med ensartede 
problemer. Der bruges mange ressourcer på at gennemføre partshøringer. 
Samtidig har partshøringerne en forsinkende effekt, da jobcentrene og a-
kasserne skal afvente svar på partshøringen og tage stilling til borgerens 
eventuelle kommentarer.  
 
Når der er tale om ikke-forsikrede ledige, skal medarbejderen i jobcentret 
efterfølgende udarbejde en skriftlig indstilling til ydelseskontoret, som på 
baggrund af denne træffer endelig afgørelse i sagen. Denne proces skal 
typisk udføres manuelt, da it-systemerne ikke understøtter processen. 
Derudover skal jobcentrene ofte inddrage aktiveringsstedet i processen. 
 
Endelig er der stor forskel på, hvad jobcentrene opfatter som gyldige grunde 
til manglede rådighed. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At hele regelsættet vedrørende rådighed gennemgås med henblik på at 
skabe enkelhed og sammenhæng. 
(2) At der fremover sanktioneres uden forudgående høring af ydelses-
modtageren. Partshøring og afgørelse samles i et brev i lighed med 
gældende praksis på skatteområdet og i Arbejdstilsynet. Afgørelsen 
effektueres ikke før en fastsat frist for indsigelser. 
(3) At sanktionerne gennemføres automatisk og uden partshøring, hvis de 
ledige ikke henvender sig i jobcentret umiddelbart efter, de er udeblevet fra 
en samtale, et tilbud eller lignende. 
(4) At der indføres en minimumsgrænse på fx tre dage, således at der ikke 
sanktioneres for fravær under tre dage. 
(5) At gyldige grunde i kapitel 4 i bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 
præciseres, så mulighederne for at udøve skøn begrænses. 
 

26 X 26 Enklere rådighedsregler 
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Regler og arbejdsgange: Den ledige skal mindst hver syvende dag bekræfte 
sin jobsøgning, jf. § 3 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Problem: Reglen har afhjulpet problemet med, at mange borgere, der var 
kommet i job, blev indkaldt til samtaler, fordi de ikke var blevet afmeldt som 
ledige. Men medarbejderne i jobcentrene og a-kasserne ønsker en mindre 
bureaukratisk løsning på dette problem. 
 
Reglen om ugentlig bekræftelse af jobsøgning medfører en meget stor 
mængde breve mellem jobcentrene og de ledige. Når en ledig ikke har 
bekræftet inden for fristen, modtager jobcentret en besked fra 
Arbejdsmarkedsportalen. Dernæst sender jobcentret en skriftlig påmindelse 
til den ledige. Hvis den ledige fortsat ikke bekræfter sin jobsøgning, vil 
vedkommende blive afmeldt. Processen kompliceres dels af, at der er 
gentagelsesvirkninger, hvis den ledige overskrider fristen flere gange om 
året, dels af at der findes en række undtagelser og særregler på området. 
 
Reglerne lægger beslag på mange medarbejderressourcer i jobcentre og a-
kasser. Medarbejderne skal behandle klager, partshøre, træffe afgørelser 
om sanktioner og tale med ledige, der mister penge på grund af manglende 
bekræftelse af jobsøgning. 
 
Forslag til løsning: 
(1) At gentagelsesvirkningen i sanktionerne for manglende bekræftelse 
afskaffes.  
(2) At der indføres en punktsanktion pr. overskridelse, i stedet for at den 
ledige mister retten til ydelsen ved manglende bekræftelse. 
(3) At det undersøges, om det er muligt at nedbringe antallet af breve til den 
ledige i forbindelse med manglende bekræftelse. 
(4) At den ugentlige bekræftelse af jobsøgning erstattes af en anden regel, 
der kan opfylde formålet om at ledige, der har fundet arbejde, afmeldes. 
(5) At det bliver muligt at bekræfte sin aktive jobsøgning via en sms-service. 
Denne sms-service kan samtidig benyttes til at advisere de ledige om et 
potentielt jobmatch eller en interesseret arbejdsgiver. 
(6) At der skabes større værdi af de lediges bekræftelse af jobsøgning. Fx 
ved, at resultaterne af den seneste rådighedssamtale i a-kassen fremgår, 
når de ledige logger ind på Jobnet for at bekræfte jobsøgning. Det vil minde 
de ledige om de krav og forventninger, a-kassen har til deres jobsøgning. 
(7) At det undersøges, om der bør ændres på, hvor ofte de ledige skal 
bekræfte, at de er jobsøgende. 
(8) At reglen om bekræftelse af jobsøgning afskaffes. 
 

27 X 27 Enklere regel om ugentlig bekræftelse af 
jobsøgning 
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Regler og arbejdsgange: Den ledige skal mindst hver syvende dag bekræfte 
sin jobsøgning, jf. § 3 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Problem: Mange ledige er utilfredse med mængden af fejl på Jobnet. For 
eksempel modtager nogle ledige påmindelser, selvom de har bekræftet 
jobsøgning, mens andre ikke modtager påmindelser via sms og e-mail trods 
tilmelding til denne service. Derudover er Jobnet ofte ramt af nedbrud og 
fejlmeddelelser. Det skaber usikkerhed hos de ledige, at de risikerer at miste 
deres forsørgelsesgrundlag på grund af systemfejl. 
 
Forslag til løsning: At driftssikkerheden på Jobnet styrkes. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Den ledige skal mindst hver syvende dag bekræfte 
sin jobsøgning, jf. § 3 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Problem: Når ledige har bekræftet, at de fortsat er jobsøgende, får de en 
kvitteringsmeddelelse. Denne meddelelse lød i en periode: ”Vi har 
registreret, at du har fjernet din fremtidige afmelding”, hvilket skabte 
utilfredshed blandt de ledige, fordi de ikke synes den gav mening.  
 
Forslag til løsning: At meddelelsen formuleres, så den er meningsfuld for de 
ledige. Arbejdsmarkedsstyrelsen har efterfølgende rettet formuleringen. 
 
 
 

Regler og arbejdsgange: Den ledige skal mindst hver syvende dag bekræfte 
sin jobsøgning, jf. § 3 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
Kravet gælder også for personer i aktivering. 
 
Problem: Det kan virke som et forstyrrende element i aktiveringsforløbet, at 
ledige skal bruge tid på at bekræfte deres jobsøgning. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At jobcentret får mulighed for at fritage enkelte grupper fra pligten til at 
bekræfte deres jobsøgning på Jobnet. 
(2) At ledige i aktivering fritages for kravet om ugentlig bekræftelse af 
jobsøgning. 

28 X 28 Større driftssikkerhed i forbindelse med 
ugentlig bekræftelse af jobsøgning 

29 X 29 Mere forståelig kvittering for ugentlig 
bekræftelse af jobsøgning  

30 X 30 Fritagelse for bekræftelse af jobsøgning 
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Regler og arbejdsgange: Ledige, der er i tilbud efter kapitel 10-12, i gang 
med seks ugers selvvalgt uddannelse, i arbejdsfordeling eller hjemsendt på 
grund af vejrlig skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Ifølge 
bekendtgørelse om rådighed har jobcentrene dog visse muligheder for at 
fravige kravet, jf. § 12 i bekendtgørelsen. 
 
Problem: Det kan være frustrerende for de ledige, at de skal søge arbejde, 
når de er ansat med løntilskud, i gang med et uddannelsesforløb, på 
arbejdsfordeling eller hjemsendt på grund af vejrlig. Det er særligt 
problematisk, når de ledige forventer at blive ansat ordinært, når 
løntilskudsperioden, arbejdsfordelingen mv. er udløbet. De ledige føler sig 
illoyale over for arbejdsgiveren, når de søger job. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At ledige undtages fra at stå til rådighed, når de er i tilbud efter kapitel 
10-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, i forbindelse med seks ugers 
selvvalgt uddannelse og under perioder med arbejdsfordeling og vejrlig. 
(2) At personer i ansættelse med løntilskud fritages for rådighed, indtil en 
eller to måneder før ansættelsen udløber. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Arbejdsmarkedsparate ledige skal søge arbejde for 
at modtage dagpenge, kontant- og starthjælp, jf. bekendtgørelse om 
rådighed. 
 
Problem: Nogle ledige står over for at blive afmeldt som ledige og er derfor i 
en situation, hvor det kan være meningsløst at søge job. Eksempelvis er det 
urealistisk for gravide, der står over for at skulle på barsel inden for kort tid at 
finde arbejde. Et andet eksempel er ledige, der har en underskrevet 
ansættelseskontrakt. De jobansøgninger, som sådanne borgere sender, 
fordi de bliver det pålagt, er alene til gene for arbejdsgiverne. 
 
Forslag til løsning: At personer, der står over for at blive afmeldt jobcentret 
inden for kort tid, fritages for rådighed. Det kan for eksempel være: 
– Kvinder, der skal på barsel. Konkret foreslås, at gravide fritages for 

rådighed efter seks måneders graviditet. Samtidig foreslås det, at 
kvinder på barsel kan blive omfattet af forpligtelsen til at søge 
arbejde, tre måneder før barselsorloven slutter. 

– Ledige, der har en underskrevet ansættelseskontrakt.  
– Personer, der står lige over for at gå på pension eller efterløn. 
 

31 X 31 Fritagelse for rådighed under tilbud 

32 X 32 Fritagelse for rådighed for ledige, der står 
over for at blive afmeldt 
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Regler og arbejdsgange: Personer uden ferieret, som er pålagt kollektiv ferie 
(fx ansatte i folkeskolen), har ret til dagpenge, jf. cirkulæreskrivelse nr. 
17963 af 5. marts 1996. I den periode skal de melde sig ledige og være 
tilmeldt Jobnet mv. 
 
Problem: Det er unødvendigt bureaukrati, at de berørte skal være tilmeldt. 
Ingen af dem er reelt jobsøgende. 
 
Forslag til løsning: At personer, der modtager a-dagpenge i forbindelse med 
kollektiv ferie, bliver fritaget for rådighed mv. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Der er en række forskellige sanktions-
bestemmelser i lov om aktiv socialpolitik. Fx skal jobcentret sanktionere ved 
at nedsætte hjælpen i en periode, når en person har tilsidesat sin pligt til at 
oplyse om arbejde. De nærmere regler fremgår af §§ 42-43 i lov om aktiv 
socialpolitik. Et andet eksempel er, at periodesanktionerne kan gives efter 
fire forskellige paragraffer (§§ 36, 37, 38 og 41) 
 
Problem: Reglerne i §§ 42-43 er komplicerede og medfører omfattende 
administration i kommunerne. Da sanktionens karakter afhænger af, om der 
er fortilfælde, skal kommunen blandt andet have styr på den enkelte persons 
sag i op til fem år tilbage i tid. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At antallet af sanktionsbestemmelser reduceres. Et konkret forslag er, at 
sanktionsbestemmelserne i § 42 og § 43 afskaffes. I stedet sanktioneres 
efter § 41 om ophør af hjælp og § 93a om tilbagebetaling.  
(2) At periodesanktionerne samles i én paragraf. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Når en kontant- eller starthjælpsmodtager har 
meldt sig syg to gange, skal jobcentret gennemføre en rådighedsvurdering, 
hver gang vedkommende melder sig syg. Det følger af § 18 i bekendtgørelse 
om rådighed for personer, der ansøger om eller modtager kontanthjælp eller 
starthjælp alene på grund af ledighed. 
 

33 X 33 Rådighedsregler mv. lempes for personer, 
der er underlagt kollektiv ferie. 

34 X 34 Færre sanktionsbestemmelser i lov om 
aktiv socialpolitik  

35 X 35 Reglerne om rådighedsvurdering ved 
gentagne sygemeldinger afskaffes  
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Problem: Kravet betyder, at jobcentrene ofte skal gennemføre rådigheds-
vurderinger. Det er ressourcekrævende og bringer ikke borgeren nærmere 
et job. Kravet om rådighedsvurderinger ved sygdom synes i øvrigt 
overflødigt, idet det følger af § 17 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, at 
kontakten med den ledige skal være hyppigere end hver tredje måned, hvis 
der er tvivl om rådigheden. 
 
Forslag til løsning: At rådighedsvurderingen af de kontant- og 
starthjælpsmodtagere, der ofte er syge, gennemføres i forbindelse med 
hyppigere samtaler efter § 17 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og at 
§ 18 i bekendtgørelse om rådighed afskaffes. 
 
 

Regler og arbejdsgange: I forbindelse med rådighedssamtalerne i a-kassen 
skal de ledige medbringe eksempler på de jobansøgninger, de har sendt. 
Samtidig skal a-kasserne pålægge de ledige at søge konkrete stillinger, jf. fx 
Arbejdsdirektoratets meddelelse til a-kasserne ”Krav til forsikrede lediges 
jobsøgning og a-kassernes vejledning herom” af 3. februar 2009. Derudover 
skal jobcentrene pålægge de ledige jobsøgning, jf. § 29, stk. 1, nr. 2 i 
bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Problem: A-kassernes og jobcentrenes fortolkning af reglerne efterlader ikke 
plads til individuelle hensyn. Derfor føler de ledige sig tvunget til at søge job, 
som det ikke er realistisk, at de kan få eller bestride. Det betyder, at 
arbejdsgiverne modtager mange uopfordrede og ofte irrelevante 
ansøgninger, som de må bruge mange ressourcer på at besvare. Nogle 
arbejdsgivere undlader helt at svare.  
 
Forslag til løsning:  
(1) At kravet om, at ledige i forbindelse med rådighedssamtalen skal 
fremvise et konkret antal ansøgninger, afskaffes. 
(2) At kravet om jobsøgning ændres fra to om ugen til otte om måneden. Det 
giver en større fleksibilitet for de ledige. (ikke statslig regel) 
(3) At udgangspunktet for a-kassernes rådighedsvurdering skal være, at de 
ledige skal søge arbejde på fuld tid. Resultatet skal afspejle denne indsats. 
(4) At § 29, stk. 1, nr. 2 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats 
afskaffes. Bestemmelsen indebærer, at ledige i forbindelse med den 
individuelle jobsamtale i jobcentret skal pålægges at søge mindst to job. 
 

36 X 36 Forenkling af kravene til de forsikrede 
lediges jobsøgning 
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Regler og arbejdsgange: Ledige skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. 
De forskellige rådighedsregler gælder alle, og alle skal kontrolleres løbende, 
jf. blandt andet bekendtgørelse om rådighed og bekendtgørelse om rådighed 
for personer, der ansøger om eller modtager kontanthjælp eller starthjælp 
alene på grund af ledighed. 
 
Problem: Det er ressourcekrævende for jobcentrene og a-kasserne og ofte 
til gene for de ledige, at der løbende skal tages stilling til, om de ledige står 
til rådighed for arbejdsmarkedet. Den løbende kontrol fører til, at de ledige 
føler sig mistænkeliggjort og kontrolleret. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At der gennemføres stikprøvekontroller af de lediges rådighed i stedet 
for, at alle undersøges. 
(2) At rådighedsvurderingerne afskaffes. I stedet bør ressourcerne bruges 
på at hjælpe de ledige i arbejde. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Ledige skal søge arbejde, som de umiddelbart eller 
efter kort tids oplæring kan bestride. Samtidig skal de være villige til at 
acceptere en daglig transporttid på op til tre timer med offentlig transport. I 
visse tilfælde skal de ledige acceptere en højere daglig transporttid, jf. 
bekendtgørelse om rådighed og bekendtgørelse om rådighed for personer, 
der ansøger om eller modtager kontanthjælp eller starthjælp alene på grund 
af ledighed. 
 
Problem: Kravene om geografisk og faglig mobilitet er for stramme. Det kan 
være vanskeligt at få en familie til at hænge sammen, hvis der skal bruges 
op mod tre timers daglig transporttid. Samtidig foretrækker nogle 
arbejdsgivere, at kommende medarbejdere bor i nærområdet. Det betyder i 
realiteten, at ledige skal søge job, som de ikke har mulighed for at få på 
grund af virksomhedens krav. Kritikerne af kravet om faglig mobilitet 
påpeger typisk, at det er uhensigtsmæssigt, hvis de ledige tvinges til at 
bestride et job, de er overkvalificeret til. 
 
Forslag til løsning: At kravene til geografisk og faglig mobilitet lempes. 
 

37 X 37 Stikprøvekontrol i stedet for generel 
rådighedsvurdering 

38 X 38 Lempede krav til geografisk og faglig 
mobilitet 
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Regler og arbejdsgange: A-dagpengemodtagere skal rådighedsvurderes i 
deres a-kasse, jf. § 65 i lov om arbejdsløshedsforsikring. Ledige 
kontanthjælpsmodtagere rådighedsvurderes af kommunen, jf. lov om aktiv 
socialpolitik. 
 
Problem: Det virker ulogisk, at det er forskellige instanser, der skal 
rådighedsvurdere henholdsvis a-dagpengemodtagere og kontanthjælps-
modtagere i matchgruppe 1. Det giver anledning til forskellig praksis og 
forskellige opfattelser af rådighedskravet. Ledige får derfor mange forskellige 
meldinger om, hvor aktive de skal være i deres jobsøgning. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At rådighedsvurderingen harmoniseres på tværs af målgrupper, og at alle 
arbejdsmarkedsparate ledige bliver rådighedsvurderet af den samme 
instans. 
(2) At rådighedsvurderingen af forsikrede ledige overgår til kommunerne. 
Kommunens medfinansiering af a-dagpenge betyder, at jobcentret vil have 
et stærkt incitament til at gennemføre en grundig rådighedsvurdering. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Når en offentlig myndigheds kontrolaktion – fx en 
skatterazzia – gennemføres, kan der opstå tvivl om, hvorvidt en person på 
dagpenge eller kontanthjælp, som træffes i virksomheden, er til rådighed for 
arbejdsmarkedet. Efter gældende regler skal jobcentret straks indkalde 
vedkommende til en individuel samtale og inden for to uger efter samtalen 
aktivere vedkommende, jf. § 21a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Problem: Efter kommunerne har fået del i det økonomiske ansvar for alle 
forsørgelsesydelser, er der ikke længere behov for særlige regler om, 
hvordan kommunerne skal reagere i disse situationer. Kommunerne har – 
med hjemmel i andre regler – mulighed for at handle som foreskrevet i 
reglerne om særlig formidling. De kan indberette til a-kasserne, hvis der 
opstår tvivl om personens rådighed, de kan give tilbud efter kapitel 10-12, og 
de kan intensivere samtalehyppigheden med den ledige. 
 
Forslag til løsning: At reglerne om særlig formidling afskaffes. 
 

39 X 39 Kun én instans for rådighedsvurdering  

40 X 40 Reglerne om særlig formidling afskaffes 
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Regler og arbejdsgange: Hvis jobcentret henviser en ledig til et job, og 
vedkommende ikke får jobbet, skal jobcentret påbegynde et systematisk 
henvisningsforløb, jf. §§ 21c-e i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det 
indebærer, at jobcentret hurtigst muligt skal henvise den ledige til endnu et 
job og løbende skal fortsætte med henvisninger, indtil tre måneder efter 
første henvisning. Formålet er at afklare, om den ledige står til rådighed for 
arbejdsmarkedet. 
 
Problem: Formålet med det systematiske henvisningsforløb kan opfyldes via 
reglerne om det individuelle kontaktforløb. Efter disse regler kan jobcentret 
intensivere kontakten med den ledige efter behov. Derfor virker reglerne om 
systematiske henvisningsforløb overflødige. 
 
Forslag til løsning: At reglerne om systematiske henvisningsforløb afskaffes. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Rådighedsreglerne for modtagere af 
sygedagpenge, a-dagpenge og kontant- og starthjælp er forskellige, jf. lov 
om sygedagpenge, lov om arbejdsløshedsforsikring og lov om aktiv 
socialpolitik. 
 
Problem: De uensartede rådighedsregler kan skabe huller, som borgerne 
kan falde i. En fuldtidsforsikret skal stå til rådighed for 37 timers arbejde om 
ugen for at få a-dagpenge. Personer, der kun kan arbejde 30 timer om ugen, 
har mulighed for at skifte til deltidsforsikring, jf. bekendtgørelse om rådighed 
§§ 7 og 8. Men grænsen for, hvornår man bliver raskmeldt, er angiveligt 
lavere end 30 timer om ugen. For personer, der bliver raskmeldt, men ikke 
kan arbejde 30 timer om ugen, er den eneste forsørgelsesmulighed 
kontanthjælp.  
 
Forslag til løsning: At der skabes en bedre sammenhæng i 
rådighedsreglerne. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Personer, der modtager a-dagpenge, skal stå til 
rådighed for det danske arbejdsmarked, og de må ikke kun søge arbejde i 
udlandet, jf. § 10 i vejledning om rådighed. 
 

41 X 41 Reglerne om systematiske 
henvisningsforløb afskaffes 

42 X 42 Bedre sammenhæng mellem 
rådighedsregler  

43 X 43 Ansøgninger til job i udlandet indgår i 
vurderingen af de lediges jobsøgning 
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Problem: Flere a-kasser og jobcentre lader ikke ansøgninger til job i 
udlandet indgå i vurderingen af den lediges jobsøgning. Det kan være 
uhensigtsmæssigt, da nogle faggrupper kan have et meget globalt 
arbejdsmarked. 
 
Forslag til løsning: At ansøgninger til job i udlandet indgår i vurderingen af 
de lediges jobsøgning på lige fod med andre ansøgninger. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Deltidsforsikrede skal stå til rådighed for arbejde på 
30 timer om ugen, jf. § 8 i bekendtgørelse om rådighed. 
 
Problem: Nogle har valgt at være deltidsforsikrede, fordi de ikke kan klare en 
fuld arbejdsuge. Derfor er rådighedskravet på 30 timer om ugen for højt. 
 
Forslag til løsning: At rådighedskravet til deltidsforsikrede sænkes til 25 timer 
om ugen. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Når en forsikret ledig udebliver fra samtaler i a-
kassen eller jobcentret, får vedkommende som udgangspunkt en sanktion. 
Ved første udeblivelse mistes dagpengene, indtil den ledige henvender sig til 
jobcentret eller a-kassen. Ved anden udeblivelse fra en samtale får den 
ledige to ugers karantæne. Og ved den tredje udeblivelse mister den ledige 
retten til dagpenge. Der kan først udbetales dagpenge igen, når den ledige 
har haft 300 timers arbejde inden for en ti ugers periode, jf. bekendtgørelse 
om selvforskyldt ledighed. 
 
Problem: Det kan være vanskeligt for de ledige at navigere i de mange 
indkaldelser til samtaler hos a-kasse, jobcenter og andre aktører. 
Udeblivelser skyldes ofte misforståelser, hvorfor sanktionerne er for hårde.  
 
Forslag til løsning: At sanktionerne for udeblivelse gøres mildere. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Jobcentre og andre aktører skal i en række 
situationer underrette a-kassen om forsikrede lediges adfærd, fx manglende 
deltagelse i tilbud mv. Jobcentermedarbejderen skal ikke vurdere, om 
medlemmet har en god grund til sin adfærd, men blot underrette a-kassen. 

44 X 44 Rådighedskrav på 25 timer om ugen for 
deltidsforsikrede 

45 X 45 Mildere sanktioner for udeblivelser 

46 X 46 Forenklede regler om 
underretningspligtige hændelser 
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De nærmere regler for underretning af a-kasserne fremgår af cirkulære om 
jobcentres og andre aktørers elektroniske fremsendelse af 
underretningspligtige hændelser og servicemeddelelser til a-kasserne. 
 
Problem: Informationsudvekslingen er meget bureaukratisk og 
ressourcekrævende. Der er indrettet et system med 31 forskellige 
indberetningskoder fra jobcentret og anden aktør til a-kassen og 55 
svarkoder fra a-kassen. Der bruges tid og ressourcer på at udveksle 
informationer, som der ikke nødvendigvis er brug for. Og for ofte viser det 
sig, at sagerne indberettes på et for løst grundlag. Derudover indebærer de 
mange koder og informationsgange en risiko for, at der sker fejl. 
Udfordringerne med systemet med underretningspligtige hændelser er 
blevet mere påtrængende, efter at beskæftigelsesindsatsen er blevet 
kommunernes ansvar. 
 
Forslag til løsning: At automatikken i indberetningssystemet afskaffes. I 
stedet indføres der nogle simple principper for dialogen mellem jobcenter og 
a-kasse. Konkret foreslås det, at: 
– medarbejdere i jobcentrene altid kan give en begrundet indberetning 

til a-kassen, hvis medarbejderen er i tvivl om, hvorvidt en ledig er til 
rådighed. 

– automatikken i indberetningerne erstattes af fornuft og 
helhedsvurdering. 

– a-kassen – udover at registrere og begrunde sin afgørelse til 
Arbejdsdirektoratet – også giver jobcentret en tilbagemelding. 

 
 

Regler og arbejdsgange: Når aktiveringen af en forsikret ledig afbrydes, skal 
jobcentrene benytte kode R-14 til at underrette a-kassen.  
 
Problem: R-14 koden giver ikke information om, hvem der har afbrudt 
aktiveringen eller hvorfor. Det kan både være den ledige og jobcentret, der 
er ansvarlig for den afbrudte aktivering. Derfor kan a-kasserne ikke 
umiddelbart vurdere, om der er behov for at følge op på sagen. De må derfor 
ringe til jobcentret for at søge yderligere oplysninger. 
 
Forslag til løsning: At R-14 koden udvides med et fritekstfelt, hvor jobcentret 
skal oplyse, hvem der har afbrudt aktiveringen og hvorfor. Det vil betyde, at 
a-kasserne får mere fyldestgørende oplysninger med det samme. 
 

47 X 47 Udvidelse af  R-14 koden med et 
fritekstfelt 
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Regler og arbejdsgange: Fra centralt hold er der anført 26 mulige årsager til 
fritagelse for rådighed, jf. bekendtgørelse om registrering og indberetning af 
data på beskæftigelsesområdet til det statistiske datavarehus og det fælles 
datagrundlag i Arbejdsmarkedsstyrelsen. Det er også fastsat, hvor længe 
fritagelsen kan vare. Når jobcentrene fritager en ledig, skal den rette årsag 
registreres. 
 
Problem: Detaljeringsgraden i fritagelsesårsagerne giver ikke mening, og 
kravene om indberetning fremstår som en unødvendig detaljeret central 
styring. 
 
Forslag til løsning: At kravene om indberetninger af fravær og fritagelse for 
rådighed forenkles. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Arbejdsdirektoratet fører tilsyn med kommunernes 
administration af reglerne om rådighed, konsekvenser og sanktioner, jf. 
kapitel 14 i bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. 
 
Problem: Arbejdsdirektoratets tilsyn er en belastning for jobcentrene. 
Når Arbejdsdirektoratet gennemfører kontrol, kræver de fx, at jobcentret 
printer de sager, der tages ud til kontrol. Det er en omfattende opgave.  
Desuden begår Arbejdsdirektoratet fejl i deres rådighedskontrol. Fejl som 
koster kommunerne penge og administrative ressourcer at rette op på igen. 
 
Forslag til løsning: At Arbejdsdirektoratets tilsyn analyseres og tilpasses, så 
det er en mindre belastning for jobcentrene. 
 
 

Regler og arbejdsgange: A-kassernes indsats styres af forskellige 
proceskrav, som er underlagt tilsyn fra Arbejdsdirektoratets side. Formålet 
med tilsynet er blandt andet at sikre, at a-kasserne administrerer korrekt. 
 
Problem: En del krav til a-kassernes processer er overflødige, og 
Arbejdsdirektoratets tilsyn virker til tider for nidkært. For eksempel fik en a-
kasse en påtale for at anføre i jobplanen, at den ledige søger job i 

48 X 48 Forenklede krav om indberetninger af 
fravær og fritagelser i 
Arbejdsmarkedsportalen 

49 X 49 Ændret tilsyn med kommunerne fra 
Arbejdsdirektoratets side 

50 X 50 Ændret tilsyn med a-kasserne fra 
Arbejdsdirektoratets side 



 

 
50/229 

København og omegn. Det fandt direktoratet var for ukonkret og krævede, at 
det fremgik af jobplanen hvilke kommuner, der blev søgt i.  
 
Nogle jobcentre har den opfattelse, at a-kasserne ofte ser bort fra åbenlyse 
brud på rådighedsreglerne. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At der skal være færre detaljerede krav til a-kassernes dokumentation af 
arbejdsgange og mere vægt på resultatstyring. Kun hvis a-kassen har 
dårlige resultater, skal tilsynet undersøge, om a-kassen har administreret 
korrekt. 
(2) At Arbejdsdirektoratets tilsyn bør have en mere pragmatisk karakter. 
(3) At der føres en tættere kontrol med a-kassernes rådighedsvurderinger 
med det formål at sikre, at a-kassernes rådighedsvurderinger er i 
overensstemmelse med reglerne. 
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Afsnit 5: Data og digitale løsninger 

 
Data og digitale 
løsninger  
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Regler og arbejdsgange: I dag sendes mødeindkaldelser, ledigheds-
erklæringer og anden kommunikation mellem jobcentre og ledige med 
almindelig post. 
 
Problem: Det er dyrt og administrativt besværligt, at hovedparten af 
kommunikationen foregår på papir og derfor kræver print, pakning og mange 
postgange. De mange postgange indebærer en risiko for, at posten går tabt 
undervejs. Det giver en del ekstra arbejde, fordi den ledige, postvæsenet og 
eventuelle naboer skal høres om brevenes skæbne. Samtidig kan de tabte 
breve i værste fald betyde, at de ledige mister retten til en ydelse. 
 
Forslag til løsning: 
(1) At Jobnet i højere grad benyttes i kommunikationen med borgerne. Alle 
ledige skal alligevel på Jobnet en gang om ugen for at bekræfte jobsøgning. 
Derfor kan Jobnet bruges til mødeindkaldelser, til digital underskrift af 
diverse blanketter, til partshøring og mødeindkaldelser. Endelig vil det være 
en fordel, hvis alle selv kan til- og afmelde sig som ledige, booke deres 
samtaler, dokumentere tidligere lønforhold, følge med i deres sag og 
lignende via Jobnet. 
(2) At der oprettes en Nem-mail, som borgerne kan tilmelde sig. Til den 
adresse kan myndighederne sende posten til de ledige. Den elektroniske 
post anses for at være nået frem på det tidspunkt, hvor den er modtaget på 
Nem-mailens server. Denne digitale kommunikation kan alternativt gå via e-
boks, der netop er oprettet med det specifikke formål, at borgerne sikkert og 
nemt kan modtage post fra offentlige afsendere. De ledige, der ikke formår 
at benytte sig af den elektroniske kommunikation, skal dog fortsat have 
mulighed for at kommunikere med jobcentret via personligt fremmøde og 
telefonisk kontakt. 
 
 

Regler og arbejdsgange: I dag printes breve fra Jobnet i det lokale jobcenter, 
før de sendes til borgerne. Også selvom der blot er tale om breve med 
brugernavn, adgangskode eller lignende. 
 
Problem: Denne procedure er dyr, administrativt tung og forsinkende. 
 
Forslag til løsning: At standardbreve fra Jobnet printes og pakkes centralt, 
så jobcentrene ikke længere skal inddrages. 
 

51 X 51 Anvendelse af Jobnet til kommunikation 
med borgerne 

52 X 52 Mere automatik i breve fra Jobnet 
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Regler og arbejdsgange: Ledige skal løbende til samtaler hos jobcentret.  
 
Problem: Jobcentermedarbejdere oplever, at de ledige ofte glemmer at 
møde op på jobcentret. Det betyder, at medarbejderne spilder deres tid og 
skal bruge ressourcer på at indkalde borgerne på ny og iværksætte høring af 
den ledige med henblik på eventuelle sanktioner. 
 
Forslag til løsning: At de ledige fremover påmindes pr. mail og pr. sms om, 
at de skal til samtale i jobcentret.  
 
 

Regler og arbejdsgange: Arbejdsmarkedsstyrelsen står i dag for driften af 
enkelte centrale it-systemer, herunder Arbejdsmarkedsportalen, der 
understøtter sagsbehandling og styring af beskæftigelsesindsatsen. Portalen 
er et fælles redskab for de professionelle aktører - på tværs af stat, 
kommuner, a-kasser og andre aktører. Jobcentrene køber it-understøttelse 
til deres øvrige arbejde hos KMD og Medialogic.  
 
Problem: De forskellige it-systemer skaber problemer i det daglige.  
 
For det første er de kommunale it-systemer endnu ikke fuldt tilpasset 
sagsbehandlingen af de forsikrede ledige. Der er stadig mange fejl og 
problemer, der skaber ekstra arbejde i jobcentrene og medfører, at 
kommunernes rettidighed bliver opgjort på et forkert grundlag. 
 
For det andet er det ikke alle regler og arbejdsgange, der er understøttet i it-
systemerne. For eksempel er it-redskaberne ikke indrettet til at påminde 
medarbejderne i jobcentret om, hvornår de skal afgive tilbud til de ledige. 
Derfor bruger nogle kommuner manuelle påmindelser (fx gule lapper på 
skrivebordet), mens andre kommuner har opbygget deres egne lokale it-
systemer til formålet. Derudover er det angiveligt en udfordring for 
jobcentermedarbejderne at finde det rette niveau for adviseringer i de 
kommunale it-systemer. Det betyder, at medarbejderne nogle gange får så 
mange adviseringer, at det bliver meningsløst at benytte dette redskab. 
 
For det tredje arbejder jobcentermedarbejderne ofte med flere it-systemer, 
der ikke samarbejder særligt godt. 
 
For det fjerde kan de forskellige kommunale it-systemer gøre det sværere 
for sagsbehandlere at flytte mellem jobcentre, når der er forskellige it-
systemer fra kommune til kommune.  
 

53 X 53 Remindere om samtaler 

54 X 54 Én fælles og central it-platform 
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For det femte er de konkrete kommunale it-systemer angiveligt 
uhensigtsmæssigt opbygget. De kører langsomt, og de er ikke gode til at 
give medarbejderen et overblik over den lediges sag. I visse tilfælde 
understøtter sagsbehandlingssystemerne ikke gældende lovgivning korrekt. 
Fx virker de kommunale sagsbehandlingssystemer angiveligt ikke 
tilfredsstillende i forbindelse med udarbejdelse og revision af 
integrationskontrakten. 
 
Problemerne med it-systemerne har skabt en udbredt bekymring over 
udsigten til, at Arbejdsmarkedsportalen lukker. Portalen opfattes som den 
eneste kilde til et godt overblik over den enkelte lediges sag. Der er 
imidlertid også udfordringer med driftssikkerheden og datakvaliteten i 
Arbejdsmarkedsportalen. Særligt i forbindelse med konverteringer og 
justeringer i portalen, men også i det daglige arbejde, er der angiveligt 
problemer med datakvaliteten. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At Arbejdsmarkedsstyrelsen får ansvaret for at etablere og stå for driften 
af ét centralt system til alle jobcentre. Det kunne for eksempel bestå i en 
videreførelse og videreudvikling af Arbejdsmarkedsportalen. 
Driftssikkerheden og datakvaliteten i portalen bør dog styrkes. 
(2) At de kommunale it-systemer optimeres, så medarbejderne i jobcentrene 
ikke skal registrere de samme ting flere gange, så registreringerne bliver 
retvisende, og så brugervenligheden forbedres. 
(3) At ikrafttrædelsestidspunktet for ny lovgivning koordineres med it-
understøttelsen, så det sikres, at det nødvendige it-grundlag er udviklet, 
afprøvet og implementeret, inden loven træder i kraft. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Jobcentre og a-kasser udveksler løbende 
informationer om de ledige. 
 
Problem: Offentlige myndigheder skal kunne sende sikker e-mail og 
modtage svar på samme vis. Alligevel er der angiveligt ikke etableret sikre e-
mailforbindelser mellem a-kasserne og jobcentrene. Derfor sker 
udvekslingen af oplysninger typisk ved hjælp af almindelig post. Det har en 
forsinkende virkning for sagsbehandlingen og er i øvrigt ressourcekrævende. 
 
Forslag til løsning: At der etableres adgang til sikker e-mail mellem a-
kasserne og jobcentrene. 
 

55 X 55 Sikker e-mailkontakt mellem a-kasserne 
og jobcentrene (ikke statslig regel) 
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Regler og arbejdsgange: Kommunerne forpligtes løbende til at foretage 
forskellige registreringer, jf. fx databekendtgørelse nr. 418 om registrering og 
indberetning af data, der trådte i kraft den 26. april i 2010. Derudover 
indføres til tider nye tvungne felter i it-systemerne. 
 
Problem: Arbejdsmarkedsstyrelsen stiller krav om registreringer og 
dataindberetninger, men der er ofte problemer med de it-tekniske snitflader 
mellem nogle kommuners sagsbehandlingssystem og Arbejdsmarkeds-
styrelsens fælles datagrundlag. Problemerne betyder, at der ikke altid er 
overensstemmelse mellem kommunernes registreringer og de data, der 
fremgår af datavarehuset. Det medfører, at kommunerne skal bruge 
ressourcer på at afstemme deres data med Arbejdsmarkedsstyrelsen. 
Derudover er det ikke altid klart, hvad formålet er med de nye 
registreringskrav og nye ’aftalefelter’. 
 
Forslag til løsning: At kravene om registreringer og indberetninger af data 
begrænses. Der bør alene være krav om registreringer, der er med til at 
sikre de fælles mål i beskæftigelsesindsatsen. 
 
 

Regler og arbejdsgange: It-systemet er indrettet, så det – som hovedregel – 
ikke er muligt at registrere den lediges fravær (fx ferie, uddannelse, barsel 
mv.) tilbage i tid. Der eksisterer dog en mulighed for, at sagsbehandleren i 
særlige tilfælde kan registrere fravær vedrørende sygdom bagud i op til 13 
dage, efter fraværet indtraf. 
 
Problem: Det kan ikke altid lade sig gøre at registrere fraværet på dagen. It-
systemerne kan være nede, medarbejdere kan være syge, dokumentation 
fra eksterne samarbejdspartnere kan være undervejs osv. Nogle kommuner 
vælger at registrere med forkerte datoer eller undlader at foretage 
registreringen, fordi data ikke kan efterregistreres. Det betyder, at 
registreringer i it-systemet ikke er i overensstemmelse med virkeligheden og 
notaterne i journalen. 
 
Forslag til løsning: At registreringer bør kunne foretages med tilbagevirkende 
kraft i op til 60 dage efter fraværet. 
 

56 X 56 Færre krav om registreringer og 
indberetninger af data 

57 X 57 Mere fleksible muligheder for registrering 
af fravær 
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Regler og arbejdsgange: I forbindelse med indførelsen af den nye 
matchmodel blev der indført en syv dages forældelsesfrist i 
Arbejdsmarkedsportalen. Fristen indebærer, at jobcentermedarbejderne 
senest inden for syv dage efter afholdelse af en samtale med en ledig skal 
have skrevet opfølgningen og matchkategoriseringen ind i sagen. 
 
Problem: Det kan i praksis være vanskeligt for medarbejderne at nå at 
notere opfølgningen og matchkategorien i sagen inden for syv dage. Der kan 
være andre deadlines, helligdage, ferie eller sygdom, der kommer i vejen. 
 
Forslag til løsning: At forældelsesfristen forlænges eller afskaffes. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Når en forsikret ledig har været sygemeldt og har 
modtaget sygedagpenge fra kommunen, skal den ledige fremsende den 
sidste udbetalingsoversigt sammen med DP127 (Erklæring om raskmelding) 
fra kommunen til a-kassen. Formålet er at sikre, at der ikke udbetales 
sygedagpenge og dagpenge på en gang. 
 
Problem: Blanketgangen skaber en del problemer for de ledige og for a-
kasserne. De ledige skal være bindeled mellem kommune og a-kasse, men 
de glemmer ofte at sende en kopi af udbetalingsoversigten til a-kassen. Det 
betyder, at a-kassen skal bruge ressourcer på at rykke de ledige, og de 
ledige modtager deres dagpenge senere end ellers. 
 
Forslag til løsning: At Arbejdsmarkedsportalen – som både a-kasse og 
jobcenter har adgang til – benyttes til at sikre informationsudvekslingen. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Når medarbejdere printer skærmbilleder fra 
Arbejdsmarkedsportalen, printes først en helt blank side. 
 
Problem: De mange blanke sider er spild af papir.  
 
Forslag til løsning: At Arbejdsmarkedsportalen indstilles, så der ikke 
udskrives blanke sider. 
 

58 X 58 Syv dages forældelsesfristen afskaffes 

59 X 59 Anvendelse af Arbejdsmarkedsportalen til 
at undgå dobbeltforsørgelse 

60 X 60 Arbejdsmarkedsportalen indstilles, så der 
ikke printes en blank side, hver gang der 
printes 
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Regler og arbejdsgange: Når der er indgået aftale med en offentlig 
arbejdsgiver om etablering af en ansættelse med løntilskud, har 
arbejdsgiveren brug for en række oplysninger om den ledige. 
 
Problem: Jobcentrene er ofte længe om at sende relevante oplysninger til 
arbejdspladsen. Det besværliggør administrationen, at arbejdspladsen ikke 
har grundlæggende informationer om den lediges baggrund og situation. 
 
Forslag til løsning: At offentlige arbejdsgivere får en begrænset adgang til 
Arbejdsmarkedsportalen, så de selv kan finde de oplysninger, de har brug 
for i forbindelse med administrationen af ansættelsen. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Personer i matchgruppe 1 skal i forskellige 
situationer (fx ved længerevarende sygdom) afmeldes som jobsøgende på 
Jobnet og fritages for rådighed, jf. §§ 14-21 i bekendtgørelse om en aktiv 
beskæftigelsesindsats.  
 
Problem: Selvom personer i matchgruppe 1 er fritaget for rådighed og 
afmeldt som jobsøgende på Jobnet, skal de ofte fortsat til jobsamtaler i 
jobcentret. Nogle jobcentermedarbejdere mener ikke, at der er taget højde 
for denne situation i it-understøttelsen. Ifølge disse medarbejdere skal en 
person være tilmeldt Jobnet, før medarbejderen kan indberette samtaler og 
fritage de enkelte for rådighed, herunder for bekræftelse af jobsøgning. 
 
Forslag til løsning: At der findes en teknisk løsning, så tilmelding til Jobnet 
ikke er en forudsætning for fritagelse for rådighed og indberetning af 
samtaler. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Jobcentrene skal indberette rådighedsvurderinger 
af ledige kontant- og starthjælpsmodtagere, jf. bekendtgørelse om 
kommunernes indberetning af oplysninger om vurderinger og afgørelser om 
rådighed, konsekvenser og sanktioner til det fælles datagrundlag. 
 
Problem: Det er uklart for jobcentrene, om indberetningerne bliver brugt til 
noget. Indberetningerne giver derfor ikke mening for jobcentrene. 

61 X 61 Adgang til dele af Arbejdsmarkedsportalen 
for offentlige arbejdsgivere med ansatte i 
løntilskud  

62 X 62 Mulighed for at gennemføre indberetninger 
for personer, der ikke er tilmeldt Jobnet  

63 X 63 Afskaffelse af krav om kommunale 
indberetninger af rådighedsvurderinger 
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Forslag til løsning:  
(1) At kravet om indberetning af rådighedsvurderinger afskaffes. 
(2) At det kun er de kommuner, der har problemer med 
rådighedsvurderingerne, der skal indberette. 
 
 

Regler og arbejdsgange: For at kunne tage stilling til eventuelle sanktioner i 
forbindelse med underretningspligtige hændelser (hvor ledige fx er 
udeblevet fra møder, aktivering mv.) skal a-kasserne indhente 
dokumentation i form af mødeindkaldelser mv. 
 
Problem: A-kasserne kan ikke i it-systemerne se, hvilke møder jobcentrene 
holder med en ledig, eller hvilke breve der er sendt til den ledige i den 
forbindelse. Det forsinker sagsbehandlingen, at a-kasserne, hver gang de 
har brug for disse oplysninger, skal anmode jobcentrene om dem. 
 
Forslag til løsning: At a-kasserne får udvidet adgang til informationerne i 
Arbejdsmarkedsportalen. Det skal fremover være muligt for en a-kasse at se 
alle oplysninger og dokumenter vedrørende det enkelte medlem. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Medarbejdere i jobcentrene kan alene følge 
effekten af tilbud om vejledning og opkvalificering ved hjælp af manuelle 
opfølgninger på de enkelte deltagere. 
 
Problem: Det kræver mange ressourcer at lave manuelle udtræk for at 
konstatere, om indsatsen har den ønskede effekt. Det gør det vanskeligt for 
sagsbehandlerne at tilbyde de ledige den indsats, der virker bedst. 
 
Forslag til løsning: At der udvikles et system, der kan vise sagsbehandlerne, 
hvad effekten af indsatsen efter kapitel 10 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats er på holdniveau. 
 
 

Regler og arbejdsgange: I dag validerer Arbejdsmarkedsstyrelsen løbende 
jobcentrenes data. Tidligere skete dette på faste tidspunkter. 
 

64 X 64 Udvidet adgang til 
Arbejdsmarkedsportalen for a-kasserne 

65 X 65 Effektmålinger på holdniveau af tilbud om 
vejledning og opkvalificering (ikke statslig 
regel) 

66 X 66 Ugentlige dataleverancer i stedet for 
direkte validering 
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Problem: De løbende valideringer betyder angiveligt, at der opstår fejl i data i 
borgernes sager. Derfor skal kommunerne efterfølgende bruge ressourcer 
på at rette oplysninger i de centrale systemer. Derudover skaber de løbende 
valideringer ventetider i de kommunale it-systemer. 
 
Forslag til løsning: At de løbende valideringer erstattes af ugentlige 
dataleverancer fra Arbejdsmarkedsstyrelsen.  
 
 

Regler og arbejdsgange: Hvert halve år offentliggør beskæftigelses-
regionerne en arbejdsmarkedsbalance, der viser, hvor der er gode, og hvor 
der er mindre gode jobmuligheder. Arbejdsmarkedsbalancen har betydning 
for, hvilke tilbud jobcentret kan give de ledige. 
 
Problem: Arbejdsmarkedsbalancen kritiseres på tre punkter. For det første 
udarbejdes den for hver region på trods af, at der kan være store forskelle 
inden for regionerne. Fx kan Nakskov og Sjællands Odde ikke betragtes 
som samme arbejdsmarked. Da der er behov for at kunne se 
mangelområder på et mere lokalt niveau, udarbejder jobcentrene deres 
egne varianter af balancemodellen. For det andet opdateres 
arbejdsmarkedsbalancemodellen ikke ofte nok til, at den kan vise, hvor der 
aktuelt er ledige job. For det tredje har arbejdsmarkedsbalancemodellen et 
for stort fokus på den uddannede arbejdskraft og ikke nok på de ufaglærtes 
arbejdsmarked. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At modellen opdateres oftere, så den i højere grad viser et aktuelt billede 
af arbejdsmarkedet. 
(2) At beskæftigelsesregionerne løbende kontakter vikarbureauer, som kan 
supplere arbejdsmarkedsbalancen med en mere aktuel konjunkturindikator – 
herunder vedrørende efterspørgsel efter ufaglært arbejdskraft. 
(3) At modellen også dækker ufaglærte områder. 
 
 

Regler og arbejdsgange: E-indkomstregisteret trådte i kraft i 2008. I dag 
forudsætter meget lovgivning og administration imidlertid fortsat omfattende 
individuel sagsbehandling. Det fremgår dog af § 68a i lov om ansvaret for og 
styringen af beskæftigelsesindsatsen, at oplysninger om indkomst- og 
beskæftigelsesforhold til brug for varetagelsen af beskæftigelsesindsatsen i 
videst muligt omfang skal indhentes fra indkomstregisteret. 
 
Problem: Der findes flere eksempler på, at dokumentationskrav ikke er 
opdateret siden introduktionen af e-indkomstregistret. 

67 X 67 Ændret arbejdsmarkedsbalancemodel 

68 X 68 Konsekvent brug af e-indkomstregisteret 
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Virksomhederne skal fortsat give de samme oplysninger til flere instanser 
flere gange. Og kommunerne skal fortsat – som følge af § 10 i lov om aktiv 
socialpolitik – løbende sikre sig, at betingelserne for at give økonomisk 
støtte er opfyldt. I dag gør kommunerne det ved løbende at spørge 
borgerne, om de har haft en indkomst. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At lovgivningen i videst muligt omfang tilpasses mulighederne for at 
trække på oplysninger fra e-indkomstregisteret. 
(2) At kommunerne benytter e-indkomstregisteret til at sikre, at betingelserne 
for at give økonomisk støtte er opfyldt. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Arbejdsdirektoratets rundskrivelse nr. 11 af 14. 
april 2004 pålægger a-kasserne at sikre, at herboende ledige udenlandske 
statsborgere har opholds- og arbejdstilladelse. A-kasserne kontrollerer dette 
ved at stille spørgsmål til de ledige om opholds- og arbejdstilladelse via 
forskellige blanketter. 
 
Problem: Det kan virke urimeligt, at a-kasserne skal bruge ressourcer på at 
sikre, at ledige, der er tilmeldt et offentligt jobcenter, har gyldig opholds- og 
arbejdstilladelse. Derudover er reglen angiveligt en barriere for en 
digitalisering af a-kassernes sagsbehandling. 
 
Forslag til løsning: At Jobnet trækker på oplysninger fra udlændinge-
myndighedernes registre og på den baggrund afviser personer uden 
opholds- og arbejdstilladelse, som forsøger at registrere sig på Jobnet. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Data vedrørende medlems- og efterlønsanciennitet 
findes i dag i en såkaldt vandrejournal i den a-kasse, hvor det enkelte 
medlem er registreret. Det vil sige, at data findes i 29 forskellige registre. Når 
et medlem flytter fra en a-kasse til en anden, bliver disse data udvekslet via 
fremsendelse af sikker e-mail. 
 
Problem: Registreringssystemet, der blev etableret i oktober 2001, er 
forældet og tidskrævende at anvende og vedligeholde. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At Arbejdsmarkedsstyrelsens eksisterende stamregister med 
medlemsdata for alle a-kassemedlemmer udvides med relevante data fra  

69 X 69 Kontrol af lediges opholds- og 
arbejdstilladelse ved hjælp af 
udlændingemyndighedernes registre 

70 X 70 Udvidelse af medlemsstamregistret med 
efterlønsanciennitet (ikke statslig regel) 
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a-kassernes vandrejournal. 
(2) At a-kasserne selv opretter og står for driften af et centralt stamregister 
med disse oplysninger.  
 
 

Regler og arbejdsgange: Medarbejderne i jobcentrene skal taste en række 
forskellige informationer i journalsystemerne. 
 
Problem: Medarbejderne bruger lang tid på at indtaste oplysninger og 
mindre tid på at hjælpe de ledige i arbejde. 
 
Forslag til løsning: At der indføres taleteknologi, så medarbejderne slipper 
for at taste informationerne, men i stedet kan indtale dem. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Sagsbehandlere i a-kasser og jobcentre noterer 
løbende informationer om borgerne i forskellige planer og journaler. Ifølge § 
37, stk. 1 i lov om behandling af personoplysninger, skal den dataansvarlige 
berigtige, slette eller blokere oplysninger, der viser sig urigtige eller 
vildledende, hvis en registreret person anmoder om det. 
 
Problem: Nogle borgere oplever, at de sjældent bliver inddraget i, hvilke 
oplysninger der fremgår af deres sag. Og selvom oplysningerne er 
misvisende eller direkte forkerte, har borgerne svært ved at få oplysningerne 
ændret. Det er særligt problematisk, når nogle sager afgøres på baggrund af 
forkerte oplysninger i sagen. 
 
Forslag til løsning: At det bliver muligt for borgere at få slettet urigtige 
oplysninger og få rettet misvisende oplysninger. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Det fremgår af § 30 i bekendtgørelse om 
statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på 
Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets og Ministeriet for Flygtninge, 
Indvandrere og Integrations områder, at al relevant dokumentation 
vedrørende ydelser eller tilskud til personer, hvor der ydes statsrefusion eller 
statstilskud, skal journaliseres. Personsagen skal indeholde al relevant 
dokumentation eller henvisninger hertil. Denne dokumentation skal være let 

71 X 71 Taleteknologi i journalsystemet ( Ikke 
statslig regel) 

72 X 72 Lettere adgang til, at borgere kan få rettet 
forkerte oplysninger i sagen (Ikke statslig 
regel) 

73 X 73 Færre krav om dobbeltregistreringer som 
følge af regnskabsbekendtgørelsen 
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tilgængelig for revisionen. Dette krav betyder, at jobcentermedarbejdere 
manuelt skal tilføje informationer, som alene tjener det formål, at de 
kommunale revisorer kan se, hvad der er foregået i sagen. Fx skal 
medarbejderne notere ’jobsamtale afholdt’ i sagen, så revisoren kan se, at 
det er sket. 
 
Problem: Kravene medfører dobbeltregistreringer og dermed ekstra arbejde 
for medarbejderne i jobcentrene. Eksempelvis bliver det i forvejen 
automatisk registreret i systemet, at jobsamtalerne har været afholdt. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At krav om journalnotater, der alene er til for revisorerne afskaffes.  
(2) At de kommunale it-systemer sikrer, at medarbejderne ikke behøver at 
gennemføre flere registreringer end nødvendigt for at leve op til 
regnskabsbekendtgørelsens regler. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Medarbejdere i jobcentrene skal notere forskellige 
oplysninger om de ledige i it-systemerne. 
 
Problem: En række oplysninger, som medarbejderne skriver ind i KMD 
Opera, registreres automatisk i KMD Sag. Derfor er det uklart, om der også 
er behov for, at oplysningerne registreres i KMD Sag. Denne uklarhed 
betyder, at medarbejderne nogle gange noterer de samme oplysninger op til 
flere gange i it-systemerne. 
 
Forslag til løsning: At det afklares, om der er behov for at notere de samme 
oplysninger flere steder. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Arbejdsskader, der opstår for personer i ordinært 
arbejde, kan anmeldes via et elektronisk anmeldesystem EASY. Når 
arbejdsskaden indtræffer i forbindelse med aktivering og arbejdsprøvning, 
skal der i stedet udfyldes papirblanketter, som kan hentes på Jobnet. 
Blanketterne skal printes, udfyldes og indsendes til Arbejdsskadestyrelsen, 
som derefter indtaster informationerne i EASY. 
 
Problem: Det er unødigt bureaukratisk, at der gælder forskellige procedurer 
for forskellige grupper. 
 
Forslag til løsning: At det bliver muligt at anmelde arbejdsskader, som er 
sket i forbindelse med aktivering og arbejdsprøvning direkte via EASY. 

74 X 74 Klarere regler for journalnotater i it-
systemerne (ikke statslig regel) 

75 X 75 Digitalisering af anmeldelser af 
arbejdsskader i forbindelse med aktivering 
og arbejdsprøvning 
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Afsnit 6: CV og Jobnet  

 
CV og Jobnet 
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Regler og arbejdsgange: Ifølge § 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
skal ledige hurtigst muligt og senest tre uger efter tilmelding udfylde et CV 
og lægge det på Jobnet. CV’et skal indeholde mindst ét beskæftigelsesmål 
inden for områder, hvor der mangler arbejdskraft. De ledige er forpligtet til 
løbende at ajourføre CV’et i Jobnet. 
 
Problem: CV’et kritiseres på flere punkter. For det første er CV’et vanskeligt 
at udfylde, fordi Jobnet ikke er brugervenligt. Det kritiseres blandt andet, at 
nogle felter i CV’et er begrænset til 250 tegn. Det giver for lidt plads til en 
ordentlig beskrivelse.  
 
For det andet har det færdige CV en form, som mange finder uanvendeligt til 
jobsøgning. Det er en udbredt opfattelse, at CV’et på Jobnet ikke er skabt til 
at søge arbejde med. Det er i højere grad opbygget som et samtaleredskab 
for a-kasser og jobcentre ved det første møde. Derfor beder mange andre 
aktører de ledige om at udarbejde endnu et CV, der kan bruges til at søge 
job, og aktørerne underviser de ledige i andre måder at opstille CV’et på. 
Det forvirrer ledige, der mener, at de allerede har lavet et CV på Jobnet og 
derfor ikke behøver lave et nyt. 
 
For det tredje kritiseres det, at man ikke må beskrive et handicap i 
personbeskrivelsen på Jobnet. Ledige med handicap synes, at det er en 
relevant information at tilføje på CV’et. 
 
For det fjerde kritiseres det fra flere sider, at ledige ikke løbende opdaterer 
deres CV i forhold til arbejdsmarkedsbalancen. Selvom man noterer et 
beskæftigelsesmål, der er i overensstemmelse med kravet om gode eller 
meget gode jobmuligheder, så kan udviklingen hurtigt gøre oplysningerne i 
CV’et forældede. Det betyder fx, at jobcenter, a-kasser og andre aktører skal 
bruge tid på at forklare de ledige, at de skal ændre deres jobmål. 
 
For det femte kritiseres funktionen ”jobforslag ud fra mit CV” for at være for 
upræcis. En ledig uddannet i bioteknologi fik blandt andet forslag om at 
bestride job som Persian Carpet Expert, som projektleder ved et rengørings-
firma og som seniorforsker ved Nationalmuseet. Det skaber utilfredshed og 
frustration blandt de ledige. 
 
Endelig er der ikke en tilstrækkelig detaljeringsgrad i uddannelses-
kategorierne på Jobnet. Fx savner en virksomhed, der kun ansætter 
personer, der har gennemført en lang videregående uddannelse, en 
underopdeling af denne kategori. 
 
Forslag til løsning: 
(1) At Arbejdsmarkedsstyrelsen forbedrer de lediges muligheder for at lave 
et mere anvendeligt og pænt CV på Jobnet. 

76 X 76 Forbedringer af CV på Jobnet 
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(2) At felterne udvides, så der er plads til en længere beskrivelse. 
(3) At det bliver tilladt at beskrive et eventuelt handicap i personbeskrivelsen 
i CV’et. 
(4) At der etableres en dynamisk kobling mellem de lediges CV på Jobnet og 
arbejdsmarkedsbalancen, så det sikres, at jobmålene i de lediges CV’er ikke 
forældes. 
(5) At CV’erne kaldes noget andet – fx ”grundregistrering” – når de i deres 
nuværende form ikke reelt er et jobsøgningsredskab. 
(6) At funktionen ”jobforslag ud fra mit CV” forbedres, så den foreslår 
stillinger, der i højere grad passer til den ledige. 
(7) At kategorien med lang videregående uddannelse underopdeles i mindst 
tre kategorier: lang videregående uddannelse, ph.d. og post doc. 
(8) At Jobnet gøres mere anvendeligt for arbejdsgiverne som 
rekrutteringsredskab, fx ved at udvikle brancherettede CV’er i samarbejde 
med arbejdsgivere og lønmodtagere i brancherne. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Ifølge § 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
skal ledige hurtigst muligt og senest tre uger efter tilmelding udfylde et CV 
og lægge det på Jobnet. 
 
Problem: De ledige oplever, at arbejdsgivere sjældent henvender sig på 
baggrund af CV’er på Jobnet. Derfor er det en udbredt opfattelse blandt de 
ledige, at kravet om CV på Jobnet alene er et kontrolinstrument. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At det skal være frivilligt, om den ledige vil lægge sit CV på Jobnet. 
Ledige kan i stedet vælge at bruge andre jobsøgningsmetoder. 
(2) At Arbejdsmarkedsstyrelsen markedsfører CV’erne på Jobnet over for 
virksomhederne.  
 
 

Regler og arbejdsgange: Jobnet fungerer dels som formidlingsinstrument, så 
arbejdsgivere og jobsøgende kan finde hinanden, dels som et instrument i 
rådighedsafprøvningen, jf. blandt andet bekendtgørelse om rådighed. 
 
Problem: Når de ledige opretter deres CV, er der blandt andet krav om, at de 
beskriver, hvilke stillinger de mener at kunne bestride. De ledige skal angive 
mindst ét jobmål, som ligger inden for områder med gode eller rigtigt gode 
beskæftigelsesmuligheder i regionen. Kravene skaber tvivl blandt 
arbejdsgiverne om de lediges reelle hensigter. Arbejdsgiverne frygter, at en 
ledig blot har påført et jobmål, fordi der er krav om det og ikke på grund af 

77 X 77 Afskaffelse af kravet om CV på Jobnet 

78 X 78 Jobnet bør alene være et 
formidlingsinstrument 
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en reel interessere i arbejdet. Det er med til at afholde arbejdsgiverne fra at 
benytte Jobnet. 
 
Forslag til løsning: At Jobnet alene skal anvendes som formidlings-
instrument. Det indebærer, at der ikke skal være formelle krav til de lediges 
CV’er. De skal i stedet blot godkendes maskinelt, når den ledige har udfyldt 
felterne i CV’et. Resultatet vil være, at Jobnet afspejler de lediges reelle 
jobsøgningsperspektiv. Det er til gavn for arbejdsgiverne, og a-kasserne vil 
kunne tage en dialog med de ledige, som søger for snævert. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Ifølge § 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
skal ledige hurtigst muligt og senest tre uger efter tilmelding udfylde et CV 
og lægge det på Jobnet. 
 
Problem: Tre uger er for lang tid at vente med at udfylde et CV og lægge det 
på Jobnet. Det bør ske hurtigere, så jobcentrene og a-kasserne kan hjælpe 
den ledige tidligere. 
 
Forslag til løsning: At de ledige skal oprette et CV og lægge det på Jobnet 
allerede på første ledighedsdag. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Ledige kan bruge Jobnet til at finde ledige stillinger. 
 
Problem: Hvis man finder en interessant ledig stilling på Jobnet, kan man 
benytte sig af funktioner på Jobnet til at tippe en ven eller sende en 
ansøgning. Men man kan ikke gemme annoncen. Det betyder, at hvis ikke 
de ledige printer eller gemmer teksten i et jobopslag, skal de finde det på ny. 
 
Forslag til løsning: At de ledige får adgang til at gemme relevante stillinger 
på ’min side’. Jobportalen Jobzonen har en lignende funktion. 
 
 

Regler og arbejdsgange: De ledige kan – ved hjælp af blot to klik – sende et 
CV til arbejdsgivere, der annoncerer på Jobnet. 
 
Problem: Den nemme adgang til at sende sit CV via Jobnet betyder, at 
arbejdsgiverne modtager mange henvendelser, som blot indeholder et CV. 

79 X 79 Oprettelse af CV på første ledighedsdag 

80 X 80 Adgang til at gemme stillinger på ’min side’ 
i Jobnet 

81 X 81 Afskaffelse af de lediges mulighed for at 
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De fremsendte CV’er opfattes ikke som reelle og seriøse ansøgninger, så 
funktionen på Jobnet er alene til gene for arbejdsgiverne. 
 
Forslag til løsning: At muligheden for at sende CV via Jobnet afskaffes. 
 
 

Regler og arbejdsgange: EU-borgere, der kommer til Danmark med 
dagpenge fra hjemlandet, skal tilmeldes som ledige og stå til rådighed, jf. 
EF-forordning om koordinering af sociale sikringsordninger nr. 883/2004.  
 
Problem: De ledige EU-borgere skal være tilmeldt som ledige og lægge 
deres CV ind på Jobnet. Det er ressourcekrævende for jobcentrene at 
hjælpe de ledige med denne opgave, da Jobnet kun findes i en dansk 
udgave. 
 
Forslag til løsning: At der laves en engelsk udgave af Jobnet, så langt de 
fleste ledige EU-borgere selv kan lægge deres CV ind. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Jobcentrene har ikke adgang til at udsøge ledige 
via Jobnet. 
 
Problem: Derfor opretter nogle jobcentre sig som arbejdsgivere, så de ad 
den vej kan udsøge ledige til et givet job. Det er imidlertid ikke en 
tilfredsstillende løsning. 
 
Forslag til løsning: At Jobcentrene får egen adgang til at udsøge ledige på 
Jobnet. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Jobnet er rettet mod jobsøgende og etablerede 
arbejdsgivere. 
 
Problem: Potentielle iværksættere har ikke adgang til at søge arbejdskraft 
via Jobnet. Det skyldes, at man skal have et gyldigt CVR-nummer for at 
kunne oprette sig som arbejdsgiver på Jobnet. 
 

82 X 82 Engelsk udgave af Jobnet 

83 X 83 Bedre adgang for jobcentrene til søgninger 
i Jobnet 

84 X 84 Jobnet gøres tilgængelig for potentielle 
iværksættere 
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Forslag til løsning: At adgangen til at søge efter arbejdskraft via Jobnet 
udvides, så også potentielle iværksættere uden CVR-nummer kan benytte 
redskabet. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Arbejdsmarkedsstyrelsens Supportcenter 
gennemgår alle jobannoncer, før de bliver lagt på Jobnet. Formålet er at 
sikre, at de lever op til en række krav. Hvis kravene ikke er overholdt, tager 
supporten kontakt til arbejdsgiveren for at drøfte sagen nærmere.  
Jobnet kontrolleres også løbende for forældede stillingsopslag, jf. regler for 
kvalitetssikring af annoncer på Jobnet og virksomhedernes brug af CV-
banken. 
 
Problem: Trods supportens kvalitetskontrol oplever ledige, at der er useriøse 
jobopslag på Jobnet. Fx slås den samme stilling op igen og igen, nogle 
annoncerede stillinger eksisterer ikke, og nogle opslåede stillinger er for 
længst besat. 
 
Forslag til løsning: At gennemgangen af jobopslagene på Jobnet styrkes. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Jobnet udvikles løbende. Et af elementerne i 
denne udvikling er, at ledige job, der annonceres på Jobnet, vises 
automatisk på andre jobportaler på internettet. Det drejer sig fx om Jobindex, 
Fagjob, Platsbanken.se og EU’s fælles jobportal. 
 
Problem: Det koster mange ressourcer at vedligeholde og udvikle en 
offentlig jobportal. Samtidig er nogle private jobportaler bedre og mere 
tidssvarende end Jobnet. Derudover er nogle virksomheder tilbageholdende 
med at annoncere ledige stillinger på Jobnet, fordi de oplever, at deres 
annoncer fortsat er tilgængelige på nogle af de øvrige jobportaler, selvom 
annoncen er fjernet fra Jobnet. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At Jobnet udvikles i samarbejde med private jobportaler. Det vil sikre en 
bedre udnyttelse af ressourcerne. 
(2) At Jobnet udliciteres til en etableret privat udbyder af jobportaler. 
(3) At øvrige jobportaler bør være bedre til at opdatere de annoncer, de 
gengiver fra Jobnet. 
 

85 X 85 Styrket kvalitetskontrol af jobopslag på 
Jobnet 
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Regler og arbejdsgange: Mens forsikrede ledige kan melde sig ledige på 
Jobnet, skal kontanthjælpsmodtagere uden andre problemer end ledighed 
tilmeldes i jobcentret, jf. kapitel 2 i bekendtgørelse om en aktiv 
beskæftigelsesindsats. 
 
Problem: Det skaber ekstra arbejde i jobcentrene, at de ikke-forsikrede 
ledige skal i jobcentret for at tilmelde sig ved ledighed eller for at blive 
gentilmeldt efter manglende bekræftelse af jobsøgning. 
 
Forslag til løsning: At ikke-forsikrede ledige uden andre problemer end 
ledighed kan tilmelde og gentilmelde sig som ledige på Jobnet. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Adgangen til Jobnet forudsætter internetadgang. 
 
Problem: Nogle borgere har ikke adgang til internettet, og de kan have langt 
til det nærmeste bibliotek eller en anden offentlig internetadgang. Derfor har 
disse borgere ikke mulighed for at danne sig et billede af, hvilke ledige 
stillinger der er på Jobnet. 
 
Forslag til løsning: At ledige stillinger på Jobnet gengives på TV. Fx i 
samarbejde med TV2s regioner, så de lokale job slås op med 
telefonnummer på arbejdsgiveren. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

87 X 87 Ensartede muligheder for forsikrede og 
ikke-forsikrede ledige til at tilmelde sig på 
Jobnet 
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Afsnit 7: Digitalisering og kvalitetssikring af 

blanketter 

 
Digitalisering 
og 
kvalitetssikring 
af blanketter 
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Regler og arbejdsgange: Der udveksles mange blanketter mellem de 
forskellige aktører på beskæftigelsesområdet. 
 
Problem: I dag kan mange blanketter hentes på nettet, men de skal ofte 
udfyldes, printes ud, sendes med posten og indtastes hos modtageren. 
Derfor bruger aktørerne i beskæftigelsessystemet mange ressourcer på 
blanketterne. De almindelig postgange er med til at forlænge 
sagsbehandlingstiden. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At alle blanketter kan udfyldes og udveksles digitalt. 
(2) At der etableres et centralt styret blanketforum, hvor alle blanketter – 
tomme som udfyldte – opbevares. Alle relevante aktører skal have adgang til 
dette blanketforum, hvor de kan udfylde og underskrive blanketter digitalt. 
Det vil fjerne behovet for at sende blanketter frem og tilbage.  
(3) At nye blanketter først må introduceres, når de er digitalt understøttet. 
(4) At lægeattester gøres elektroniske. 
 
 

Regler og arbejdsgange: I dag har KL hovedansvaret for blanketter, der 
bruges i beskæftigelsesindsatsen. Arbejdsmarkedsstyrelsen og 
Pensionsstyrelsen varetager dog udviklingen og vedligeholdelsen af enkelte 
blanketter. 
 
Problem: Det har haft en negativ betydning for kvaliteten af blanketterne, at 
ansvaret er decentraliseret. Blanketterne er ofte udformet uhensigtsmæssigt, 
og flere er vanskelige at forstå. Derfor laver mange jobcentre deres egne 
blanketter på visse områder. Det giver uensartede blanketter og mange 
fejlkilder som følge af fortolkning. 
 
Hvert enkelt jobcenter kan have sin egen fortolkning af, hvordan 
blanketterne skal udfyldes og behandles. I nogle tilfælde har forskellige 
medarbejdere i samme jobcenter endda forskellige opfattelser af den rette 
proces. Der kan være forskel på alt lige fra rækkefølgen på hvem, der skal 
gøre hvad, antal anslag, det er tilladt at benytte i en blanket, om et felt skal 
udfyldes eller ej, og om alle blanketter skal afleveres samtidig, eller om de 
må komme drypvis. 
 
Derudover virker nye og reviderede blanketter ikke altid i praksis. De nye 
blanketter kan være svære at forstå og svære at udfylde, ligesom det til tider 
er uklart, hvad formålet med det reviderede indhold i blanketterne er. 
 

89 X 89 Digitalisering af blanketgangene 

90 X 90 Centralisering af ansvaret for blanketterne 
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Endelig er mange eksisterende blanketter svære at forstå, vanskelige at 
udfylde og administrativt tunge at håndtere. Derfor bruges der mange 
ressourcer på at udfylde blanketterne korrekt. Eksempler på blanketter, der 
er fremhævet som vanskelige eller uforståelige, er AF62A, AB201, AB250, 
AR251, AR256, AR257, AR258, AR280 og AR283. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At ansvaret for udviklingen og vedligeholdelsen af blanketter samles ét 
sted. Samtidig skal den ansvarlige myndighed fastsætte klare procedurer og 
give entydige svar på, hvad der skal stå i de enkelte blanketter og felter.  
(2) At samtlige blanketter på Beskæftigelsesministeriets område gennemgås 
med henblik på forenkling. 
(3) At nye blanketter afprøves i udvalgte jobcentre, før de anvendes af alle. 
 
 

Regler og arbejdsgange: I forbindelse med seks ugers selvvalgt uddannelse 
afhænger det af kursets karakter og deltagerens baggrund, om der skal 
ansøges på blanket AR237 (Ansøgning om uddannelsesydelse til lediges 
uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau), AR238 (Ansøgning om 
uddannelsesydelse til lediges uddannelse på videregående niveau) eller 
AR239 (Ansøgning om uddannelsesydelse til deltagelse i erhvervsrettet 
voksen- og efteruddannelse).  
 
Problem: De forskellige regler og blanketter er svære at forklare de ledige, 
og de forskellige regler øger risikoen for fejl. Særligt ledige selvstændige kan 
have svært ved at finde ud af, hvad de skal udfylde. 
  
Forslag til løsning:  
(1) At papirgange i forbindelse med etablering af seks ugers selvvagt 
uddannelse gennemgås med henblik på afbureaukratisering. 
(2) At AR237, AR238 og AR239 og de tilhørende forskellige regelsæt 
erstattes af én blanket og ét regelsæt.  
(3) At der etableres en særlig blanket for selvstændige, eller at det markeres 
på nuværende blanketter, hvad selvstændige skal udfylde. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Når en forsikret ledigt skal påbegynde seks ugers 
selvvalgt uddannelse, skal den ledige, uddannelsesstedet og a-kassen 
udfylde forskellige dele af en blanket. Når hele blanketten er udfyldt, sendes 
den til jobcentret.  
 
Problem: Uddannelsesstederne udfylder forskellige blanketter, men 
jobcentrene accepterer kun blanket AR245 (Bekræftelse af ret til og 

91 X 91 Færre blanketter i forbindelse med seks 
ugers selvvalgt uddannelse 

92 X 92 Fast anvendelse af blanket AR245 ved 
seks ugers selvvalgt uddannelse  
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optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere). Det 
betyder, at uddannelsesstederne til tider må udfylde blanketterne flere 
gange. Samtidig er der nogle jobcentre, der ikke accepterer, at der står flere 
kurser på samme blanket. Det indebærer, at der skal udfyldes flere 
blanketter, hvis den ledige skal følge flere kurser i løbet af de seks uger, 
eller hvis kurset er brudt op i flere perioder.  
 
Forslag til løsning:  
(1) At uddannelsesinstitutionerne informeres om, at de skal benytte AR245. 
(2) At AR245 revideres, så der er plads til, at der kan stå flere kurser og 
kursusperioder på samme blanket. 
 
 

Regler og arbejdsgange: En virksomhedspraktik etableres ved, at jobcentret 
og virksomheden aftaler formål, indhold, varighed og omfang af praktikken. 
Konkret skal blanket AB131 (Arbejdsgivertilbud om etablering af 
virksomhedspraktik) udfyldes af virksomheden og indsendes til jobcentret. 
 
Problem: Det administrative arbejde, der er forbundet med etableringen af 
virksomhedspraktik, betyder, at virksomhederne er tilbageholdende med at 
indgå i samarbejde om etablering af virksomhedspraktik. Derudover er der 
store forskelle i kommunernes administration af blanketten ved etablering af 
ordningen. Det øger virksomhedernes tilbageholdenhed. Endelig er det 
ressourcekrævende for jobcentermedarbejderne, at de både skal bruge tid 
på at udfylde deres egen del af blanketten og på at hjælpe borgere og 
arbejdsgivere med at udfylde deres del. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At blanketgangen ved etablering af virksomhedspraktik reduceres. 
(2) At virksomheder, der fast har personer i virksomhedspraktik, ikke skal 
udfylde de samme papirer hver gang, der ansættes en ny person. Det skal 
gælde, uanset om arbejdsgiveren fungerer som virksomhedscenter eller ej. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
indeholder en række regler, der skal sikre, at løntilskud er berettiget, og at 
ansættelsen ikke kunne ske på ordinære vilkår. Der er blandt andet krav om 
merbeskæftigelse og krav om et rimeligt forhold mellem antallet af ordinært 
ansatte og personer ansat med løntilskud. Overholdelsen af disse regler 
dokumenteres ved hjælp af en række blanketter. Oprettelsen af løntilskud 
forudsætter derudover, at en række yderligere blanketter underskrives og 
udfyldes af virksomheden, ydelsesmodtageren, jobcentret og i visse tilfælde 
andre aktører. 

93 X 93 Enklere blanketgang ved etablering af 
virksomhedspraktik 

94 X 94 Færre og enklere blanketgange ved 
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Problem: Der bruges mange administrative ressourcer på at sende 
blanketter frem og tilbage mellem jobcenter og virksomhed i forbindelse med 
etableringen af løntilskud og i løbet af løntilskudsperioden. Efter sigende kan 
der være op til 16-17 blanketter/papirgange i løbet af en løntilskudsperiode. 
Samtidig er der tilsyneladende forskelle i blanketterne fra kommune til 
kommune, hvorfor større virksomheder skal håndtere flere forskellige 
blanketter. 
 
Hver gang en virksomhed ønsker at ansætte en ny person med løntilskud i 
samme stilling, skal der udfyldes en ny blanket AB201 (Arbejdsgivertilbud 
om ansættelse med løntilskud). Det er ressourcekrævende for virksomheden 
på ny at skulle beskrive stillingsindholdet, dokumentere antallet af ordinært 
ansatte i forhold til personer i støttede stillinger, merbeskæftigelse og 
forventede lønomkostninger. Det virker samtidig bureaukratisk, når der er 
tale om samme stilling. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At det undersøges nærmere, om der er overflødige blanketgange i 
forbindelse med ansættelse med løntilskud. 
(2) At blanketterne AF62A (Erklæring fra arbejdsgiver vedrørende 
arbejdsforhold), AB201 (Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud) 
og AB221 (Bevilling af løntilskud til ansættelse af medarbejder) samles i én 
blanket. 
(3) At side 3 i blanket AB221 afskaffes, da jobcentret allerede bør være i 
besiddelse af disse oplysninger (fx navn og kontaktinformation på personen, 
der tilbydes ansættelse med løntilskud og perioden for ansættelsen). 
(4) At de konkrete blanketter, der skal udfyldes i forbindelse med ansættelse 
med løntilskud, forenkles, så de er lettere at forstå og udfylde. 
(5) At der konstrueres en ny blanket, der bekræfter at alle forhold i tidligere 
AB201 (Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud) stadig er 
gældende. 
(6) At AB280 (Rekvirering af løntilskudsplads) sammenlægges med AF62A 
(Erklæring fra arbejdsgiver vedrørende arbejdsforhold). 
(7) At AB201 (Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud) forenkles og 
revideres, så den alene vedrører offentligt løntilskud. 
 
 

Regler og arbejdsgange: De ledige skal løbende udfylde forskellige 
blanketter og aflevere dem til a-kasse og jobcenter. 
 
Problem: Da der er mange forskellige blanketter, som kan være svære at 
forstå og udfylde korrekt, er der ofte behov for, at de ledige skal udfylde 
blanketter på ny. 
 

95 X 95 Bedre muligheder for berigtigelse af 
blanketter 



 

 
75/229 

Forslag til løsning: At a-kasserne og jobcentrene kan supplere eller berigtige 
udfyldte blanketter med en e-mail fra den ledige eller et telefonnotat, der 
skrives på baggrund af en opklarende samtale med den ledige. 
 
 

Regler og arbejdsgange: For at kunne modtage a-dagpenge skal en ledig 
have haft, hvad der svarer til 52 ugers fuldtidsbeskæftigelse inden for de 
seneste tre år. Ledige bliver typisk bedt om at dokumentere forudgående 
beskæftigelse ved at indsende lønsedler for de seneste 14 måneder. 
 
Problem: Det er ikke alle, der er i besiddelse af lønsedler for de seneste 14 
måneder. Samtidig er kravet om 14 måneders lønsedler unødvendigt, hvis 
den ledige har haft almindeligt lønarbejde. Den samlede indtægt for det 
foregående år vil fremgå af den sidste lønseddel for året. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At dokumentation af forudgående beskæftigelse hentes i e-indkomst-
registeret. 
(2) At kravet om dokumentation for lønnet arbejde kan tilfredsstilles ved at 
nye ledige indsender den seneste lønseddel og eventuelt sidste lønseddel 
fra tidligere år. De to lønsedler vil ofte være nok til at dokumentere, at den 
ledige opfylder beskæftigelseskravet. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Når ledige ophører med at drive selvstændig 
virksomhed, skal de både underskrive blanket AR256 (Erklæring om ophør 
som selvstændig), hvor de på tro og love erklærer, at virksomheden er 
ophørt og dokumentere, at lokaler, driftsmidler og varelager mv. er afviklet. 
 
Problem: Det er ressourcekrævende for ledige og for medarbejderne i a-
kasserne at sikre dokumentation for, at virksomheden vitterligt er ophørt. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At det er tilstrækkeligt, at den ledige udfylder blanket AR256.  
(2) At AR256 revideres, så blanketten i højere grad retter sig mod selve 
ophøret og ophørssituationen. 
(3) At det bør være tilstrækkelig dokumentation for ophør med selvstændig 
virksomhed, at den ledige kan dokumentere, at han/hun har haft 1924 timers 
lønarbejde – svarende til sædvanlig arbejdstid – på et år. 
 

96 X 96 Ændrede krav om dokumentation af 
forudgående beskæftigelse 

97 X 97 AR256 bør være tilstrækkelig 
dokumentation for ophør med selvstændig 
virksomhed 
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Regler og arbejdsgange: Jobcentrene anvender blanket AB101 (Tilbud efter 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats), når de skal give tilbud efter lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats til kontant- og starthjælpsmodtagere, 
revalidender, modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse eller særlig 
ydelse. Ydelsesmodtagerne skal underskrive blanketten for formelt at tage 
imod tilbuddet. AB101 benyttes ved følgende typer af aktivering: 
 
1. Vejlednings- og afklaringsforløb 
2. Særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb 
3. Ordinære uddannelsesforløb 
4. Virksomhedspraktik 
 
Problem: Blanket AB101 opfattes som overflødig og utidssvarende i 
forbindelse med aktivering af kontant- og starthjælpsmodtagere. 
Aktiviteterne er i forvejen styret af kontrakter for de kommunale projekters 
vedkommende og af blanketgange på virksomhedspraktik og købsaftaler. 
 
Forslag til løsning: At jobcentrene undlader at anvende blanket AB101, når 
borgeren allerede har underskrevet sin jobplan, hvor tilbuddet er beskrevet. 
 
 

Regler og arbejdsgange: For at undgå konkurrenceforvridning og 
fortrængning af ordinære job skal der være et rimeligt forhold mellem 
ordinært ansatte og personer i støttet beskæftigelse. 
 
Problem: Virksomhederne skal udfylde blanket AB201 (Arbejdsgivertilbud 
om ansættelse med løntilskud) og AB206 (Erklæring om merbeskæftigelse 
mv. og høring af de ansatte forud for ansættelse med løntilskud). Der findes 
en række tekniske opgørelsesmetoder og undtagelser på området, som gør 
det besværligt for virksomhederne at dokumentere, hvorvidt den enkelte 
virksomhed lever op til kravet om merbeskæftigelse.  
 
Forslag til løsning: At overholdelse af kravet fremover dokumenteres ved 
hjælp af oplysninger i e-indkomstregistret. 
 
 

98 X 98 Ophør med anvendelse af AB101 ved 
aktivering (ikke statslig regel) 

99 X 99 Mindre bureaukratisk dokumentation af 
merbeskæftigelseskravet 
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Regler og arbejdsgange: For at få udbetalt løntilskud skal virksomhederne 
udfylde blanket AB250 (Anmodning om udbetaling af løntilskud). 
Virksomheden skal blandt andet oplyse jobcentret om det antal timer, der er 
udbetalt løn for. 
 
Problem: Det er administrativt besværligt for virksomheder at oplyse om 
antallet af timer. Det skyldes, at virksomheden skal sende løn- og 
timedokumentation sammen med anmodningen om udbetaling af løntilskud. 
 
Forslag til løsning: At myndighederne anvender e-indkomstregistret til at 
dokumentere, hvor mange arbejdstimer der er udbetalt løn for. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Virksomheder skal udfylde en række dokumenter 
på arbejdsmiljøområdet. For eksempel Arbejdspladsvurderingen (APV), 
tilsynsrapporter, førulykkesrapporter og Atex-rapporter. 
 
Problem: Særligt mindre virksomheder skal bruge forholdsvis mange 
ressourcer på at leve op til dokumentationskravene på arbejdsmiljøområdet. 
 
Forslag til løsning: At dokumentationskravene til mindre virksomheder 
lempes. 

 

100 X 100 Mindre bureaukratisk dokumentation af 
antal timer 

101 X 101 Færre dokumentationskrav på 
arbejdsmiljøområdet 
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Afsnit 8: Melding om ferie og sygdom 

 
Melding om 
ferie og 
sygdom 
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Regler og arbejdsgange: Når et ledigt medlem af en a-kasse bliver syg – og 
senere rask – skal vedkommende meddele det til a-kassen og jobcentret, jf. 
blandt andet § 31 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. Hvis 
den ledige er i et forløb hos en anden aktør, skal denne også have besked. 
 
Problem: Det er forbundet med mange arbejdsgange, når en forsikret ledig 
skal melde sig henholdsvis syg og rask. Den ledige skal melde det flere 
steder samt aflevere papirblanketter til henholdsvis kommunen (ved 
sygemelding) og a-kassen (ved raskmelding). Blanketten indeholder 
informationer, som udveksles mellem kommunen og a-kassen via den 
ledige. Informationerne indtastes herefter manuelt, selvom informationerne 
findes digitalt i afsenderens it-system. Både ledige, kommuner, a-kasser og 
andre aktører kritiserer denne proces. Den er bureaukratisk, virker 
unødvendig og er administrativt tung. 
 
Den komplicerede og til tider mangelfulde informationsstrøm giver desuden 
mulighed for, at ledige, der ikke ønsker at være aktive, kan gemme sig i 
systemet. 
 
Nogle andre aktører opfordrer efter sigende borgerne til ikke at melde sig 
syge ved kortvarig sygdom. De giver det administrative besvær skylden. 
 
Forslag til løsning: At det sikres, at ledige kun skal henvende sig én gang ét 
sted ved både syge- og raskmeldingen. Det kan fx ske ved, at lediges 
sygemeldinger og raskmeldinger via ’min side’ på Jobnet automatisk går 
videre til alle relevante aktører. 
 
 

Regler og arbejdsgange: De ledige skal melde ferie til jobcentret og 
eventuelt til anden aktør. For at få feriedagpengene udbetalt skal den ledige 
udfylde blanket AR257 (Ansøgning om feriedagpenge for nyuddannede) 
eller AR258 (Ansøgning om feriedagpenge) og aflevere den til a-kassen, jf. 
blandt andet § 31 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Problem: Det er forbundet med meget administrativt arbejde for både ledige, 
jobcentre, andre aktører og a-kasser, når ledige skal på ferie. Samtidig 
skaber den indviklede proces risiko for fejl.  
 
For at få udbetalt feriedagpenge skal de forsikrede ledige udfylde en blanket 
på tre sider. De ledige skal også dokumentere, hvornår de har holdt ferie 
opsparet hos tidligere arbejdsgiver. Ofte forstår de ledige ikke blanketten, 

102 X 102 Forenkling og digitalisering af ledige 
dagpengemodtageres syge- og 
raskmeldinger 

103 X 103 Forenkling og digitalisering af feriemelding 
og ansøgning om feriedagpenge 
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hvorfor a-kasserne skal bruge megen tid på at forklare og vejlede. 
Ressourcerne, der skal anvendes på at administrere udbetalingen af 
feriedagpengene, står sjældent mål med beløbenes størrelse. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At reglerne om feriemelding og anmodning om feriedagpenge forenkles 
og erstattes af en samlet melding. 
(2) At dokumentationskravene i forbindelse med ansøgning om feriedag-
penge begrænses. 
(3) At der indføres lempeligere krav om dokumentation og blanketgange, når 
der er optjent fem eller færre dage med feriedagpenge. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Ledige har ikke adgang til at henvise til barns 
sygdom som årsag til, at de ikke kan deltage ved en samtale eller i 
aktivering. 
 
Problem: Det er problematisk, at ledige skal deltage i samtaler eller i 
aktivering, selvom deres barn er syg. Ledige føler sig ofte nødsaget til at 
lyve sig selv syge for at få dagligdagen til at hænge sammen. 
 
Forslag til løsning: At ”barn syg” kan være en gyldig grund til at melde afbud 
til en samtale i jobcentret, i a-kassen eller anden aktør og til at melde afbud 
til deltagelse i aktivering. Den ledige skal i givet fald straks have en ny tid til 
samtale eller møde op til aktiveringen den følgende dag.  
 
 

Regler og arbejdsgange: Ledige, der skal til lægen, mens de er i aktivering, 
skal have tilladelse fra jobcentret, jf. § 31 i bekendtgørelse om en aktiv 
beskæftigelsesindsats. 
 
Problem: Det er en omstændelig procedure, de ledige skal igennem for at få 
lov at gå til lægen. Først skal den ledige kontakte sin sagsbehandler på 
jobcentret. Når denne har godkendt lægebesøget, skal den ansvarlige på 
aktiveringsforløbet orienteres om, at den ledige har fået tilladelse til at 
forlade aktiveringen for at gå til læge.  
 
Forslag til løsning: At det kan være tilstrækkeligt, hvis den ledige orienterer 
den ansvarlige på aktiveringsstedet om lægebesøget, så der ikke kræves 
forudgående godkendelse i jobcentret. 
 
 

104 X 104 Mulighed for barns første sygedag i 
forbindelse med samtaler og aktivering 

105 X 105 Enklere sagsgang i forbindelse med 
lægebesøg under aktivering 
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Regler og arbejdsgange: Arbejdsgivere skal indbetale medarbejderes 
feriepenge til Feriekonto, hvis ikke de er omfattet af en feriekortordning. 
 
Problem: Feriekonto er et unødigt administrativt led mellem arbejdsgiver og 
lønmodtager. 
 
Forslag til løsning: At Feriekonto lukkes. Arbejdsgiver indbetaler i stedet 
feriepengene direkte på medarbejderens Nemkonto. 
 
 
 

106 X 106 Feriekonto lukkes 
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Afsnit 9: Ret og pligt til aktivering 

 
Ret og pligt til 
aktivering 
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Regler og arbejdsgange: Kapitel 16 og 17 i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats beskriver ret og pligt for tilbud til personer, der modtager dagpenge 
og kontant- og starthjælp. Reglerne benytter typisk alder og tid (omfang af 
forudgående ledighed) til at regulere, hvem der har ret og pligt til tilbud 
hvornår. Derudover er adgangen til tilbudsmulighederne efter kapitel 10-12 
afhængig af den lediges placering i målgrupperne i § 2 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats. 
 
Problem: Reglerne om ret og pligt er for omfattende, for specifikke og for 
vanskelige at overskue. De giver ikke mulighed for, at medarbejderne i 
jobcentrene kan tilgodese borgernes individuelle behov. Det kan resultere i 
en mekanisk og resultatløs beskæftigelsesindsats.  
 
Forslag til løsning:  
(1) At der indføres minimumsintervaller for aktivering, der er ens for alle 
uanset alder. Fx at alle skal have et tilbud hver tredje måned.  
(2) At der indføres en regel om mindst et vist antal ugers aktivering pr. år 
eller pr. halve år. 
(3) At der afsættes et fast beløb pr. ledig til aktivering. Inden for denne 
ramme kan den ledige frit vælge de aktiviteter, vedkommende ønsker. 
(4) At lovgivningen ændres, så jobcentermedarbejderne får friere rammer til 
at tilbyde aktivering til de ledige. 
(5) At adgangen til aktiveringsredskaberne bør afhænge af de lediges 
matchgruppe i stedet for deres placering i målgruppe efter lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats § 2. 
(6) At ledige skal have ret men ikke pligt til at modtage et tilbud. 
 

Regler og arbejdsgange: I dag skal ledige under 30 år aktiveres i en 
sammenhængende periode på seks måneder, jf. §§ 85 og 92 i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats. Øvrige ledige skal aktiveres i en 
sammenhængende periode på fire uger. 
 
Problem: Det er i praksis meget vanskeligt for jobcentrene at tilrettelægge 
seks måneder lange forløb i sammenhæng. Der er adgang til en afbrydelse 
på op til fire uger, men det er fortsat vanskeligt at få al øvrig aktivering til at 
foregå i sammenhæng. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At det særlige varighedskrav for unge afskaffes. 
(2) At ledige under 30 år, der har gennemført en uddannelse, skal aktiveres i 
en sammenhængende periode på fire uger. 

107 X 107 Kritisk gennemgang af reglerne om ret og 
pligt 

108 X 108 Afskaffelse af det særlige varighedskrav 
for aktivering af ledige under 30 år 
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(3) At der skabes større råderum for jobcentrene til at planlægge 
aktiveringen. Det skal konkret ske ved at tillade enkelte korte pauser i 
aktiveringsforløbet. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Efter §§ 87-88 i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats skal forsikrede ledige, der er fyldt 60 år, have et tilbud senest efter 
seks måneders sammenlagt ledighed. Til sammenligning skal ledige 
forsikrede mellem 30 og 60 år senest aktiveres efter sammenlagt ni 
måneder. 
 
Problem: Nogle finder det meningsløst, at ældre ledige skal aktiveres 
hyppigere end andre, idet de alligevel ikke kan finde arbejde igen. Andre 
mener, at aktiveringen bør sættes tidligere ind over for ældre ledige, fordi de 
har større risiko for at miste kontakten til arbejdsmarkedet. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At ældre ledige, som går på efterløn inden for en nærmere angivet 
periode (fx to år eller fra tidspunktet, hvor efterlønsbeviset er modtaget), 
fritages for aktivering. 
(2) At ledige over 50 år selv skal kunne bestemme, om de vil deltage i 
aktiveringsforløb. I givet fald skal de også selv kunne bestemme, hvilke 
forløb de ønsker at følge. 
(3) At særreglerne i § 88 for forsikrede ledige over 60 år afskaffes, således 
at de skal aktiveres i samme takt som øvrige personer over 30 år. 
(4) At ledige over 50 år skal aktiveres væsentligt tidligere end efter 
gældende regler. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Alle ledige har – som udgangspunkt – ret og pligt til 
aktivering i hele ledighedsperioden. 
 
Problem: Det er uhensigtsmæssigt at aktivere ledige, som står over for at 
påbegynde en videregående uddannelse, starte et nyt job, gå på efterløn 
eller pension samt på barsel.  
 
Forslag til løsning: At ledige fritages for aktivering, hvis de inden for tre 
måneder skal: 
– påbegynde et lønarbejde på almindelige løn- og arbejdsvilkår 
– begynde på en ordinær uddannelse af mindst tre måneders varighed 
– begynde som selvstændig erhvervsdrivende mere end midlertidigt 
– gå på efterløn eller pension 
– gå på barsel  

109 X 109 Ændrede regler for aktivering af ældre 
ledige 

110 X 110 Fritagelse for ret og pligt til aktivering – 
visse grupper 
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Regler og arbejdsgange: Ledige under 30 år skal i aktivering inden 13 ugers 
ledighed, jf. § 85 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det gælder også 
nyuddannede akademikere. 
 
Problem: Der går ofte en periode, før nyuddannede akademikere finder et 
arbejde. Flere nyuddannede får ikke noget ud af den tidlige aktivering, og de 
er i forvejen meget motiverede for at finde arbejde. Den tidlige aktivering kan 
derfor være spild af ressourcer. 
 
Forslag til løsning: At nyuddannede akademikere under 30 år ikke skal 
aktiveres allerede efter 13 ugers ledighed. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Der gælder forskellige regler for, hvornår der er ret 
og pligt til første tilbud. Hovedreglen er, at personerne skal have haft en 
forudgående ledighed på 13 uger, seks eller ni måneder afhængig af alder. 
 
Problem: Nogle kan have behov for at komme i gang med at lære at skrive 
bedre jobansøgninger tidligt i forløbet. 
 
Forslag til løsning: At jobsøgningskurser bliver en ret fra første ledigheds-
dag. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Personer, der er opsagt, men endnu ikke har 
fratrådt deres stilling kan – som reglerne er i dag – ikke modtage tilbud idet 
de fortsat regnes som beskæftigede. De falder uden for målgrupperne i § 2, 
stk. 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. I særlige tilfælde kan denne 
gruppe dog modtage tilbud som følge af reglerne om varsling af større 
afskedigelser. 
 
Problem: Personer, der har modtaget en opsigelse, men endnu ikke fratrådt 
deres stilling, kan have brug for at følge tilbud i beskæftigelsesindsatsen. 
 
Forslag til løsning: At personer, der har modtaget en opsigelse, men endnu 
ikke er fratrådt deres stilling får mulighed for at følge tilbud i beskæftigelses-
indsatsen. 

111 X 111 Senere aktivering af nyuddannede 
akademikere 

112 X 112 Adgangen til jobsøgningskurser 
fremskyndes 

113 X 113 Ret til tilbud for opsagte medarbejdere  
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Regler og arbejdsgange: Opgørelsen af ledighedsperioder forud for første 
tilbud og ved gentaget tilbud varierer afhængig af ydelsesmodtagerens 
forsørgelsesgrundlag. For eksempel opgøres varigheden for forsikrede 
ledige typisk som sammenlagt ledighed, mens det for personer på kontant- 
eller starthjælp typisk er sammenhængende ledighed, der tæller, jf. fx §§ 34-
35 og § 51 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Problem: Det skaber forvirring, at tællereglerne i forhold til aktivering er 
forskellige. Samtidig har mange vanskeligt ved at forstå princippet om 
sammenlagt ledighed, der fører til, at forsikrede ledige i nogle tilfælde har ret 
og pligt til aktivt tilbud på første ledighedsdag efter en arbejdsperiode. 
 
Forslag til løsning: At opgørelsen af ledighedsperioder forud for aktivering 
harmoniseres til sammenhængende ledighed. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Jobcentrene skal aktivere de ledige rettidigt. I dag 
opgøres rettidigheden på baggrund af datoen for tilbuddets påbegyndelse, jf. 
blandt andet §§ 85-88 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Problem: At rettidigheden opgøres på baggrund af tilbuddets påbegyndelse 
kan fx betyde, at jobcentermedarbejderne må vælge et relevant tilbud fra, 
fordi det påbegyndes for sent i forhold til rettidigheden. I stedet får den 
ledige et tilbud, der ikke nødvendigvis er relevant for den ledige, men som 
sikrer, at rettidigheden overholdes. 
 
Forslag til løsning: At opgørelsen af, hvorvidt den ledige har fået et tilbud 
rettidigt, afgøres af tidspunktet for afgivelse af tilbuddet. Ikke for 
påbegyndelse. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Når dagpenge- eller kontanthjælpsmodtagere skal 
aktiveres skal aktiveringsindsatsen have et omfang på mindst 25 timer om 
ugen, jf. § 101 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.  
 

114 X 114 Ændret tidsstyring i forhold til aktivering 

115 X 115 Rettidighed afgøres på baggrund af 
tidspunktet for afgivelse af tilbud 

116 X 116 Timekrav til aktivering afskaffes 
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Problem: Timekravet kritiseres for at være for rigidt. Indholdet i 
aktiveringsforløb berettiger ikke altid et omfang på 25 timer om ugen. Ifølge 
ledige bliver der derfor brugt meget tid på at ”drikke kaffe og surfe på nettet”. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At timekrav til aktiveringens ugentlige omfang afskaffes. 
(2) At timekravet bør kunne fraviges, hvor det skønnes relevant. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Forsikrede ledige over 30 år skal aktiveres i tilbud, 
der har en sammenhængende varighed på mindst fire uger, jf. §§ 84 og 91a 
i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Problem: Varighedskravet betyder, at jobcentrene ofte vælger at placere de 
ledige på jobsøgningskurser eller andre vejledningsforløb på fire uger. Også 
selvom det ikke nødvendigvis stemmer overens med de lediges behov.  
 
Forslag til løsning: At varighedskravet afskaffes. 
 
 

Regler og arbejdsgange: §§ 34-36, § 44 og § 53 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats afgrænser varigheden for tilbud om vejledning og 
opkvalificering, virksomhedspraktik og løntilskud. 
 
Problem: Varighedsbegrænsningerne står i vejen for jobcentrenes mulighed 
for at sammensætte det aktiveringsforløb, der bedst imødekommer kravene i 
lovens § 22, stk. 3 om, at personen hurtigst muligt opnår varig 
beskæftigelse. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At varighedsbegrænsningerne for tilbud efter kapitel 10-12 så vidt muligt 
afskaffes. 
(2) At varighedsbegrænsningen i § 34 og § 35 ændres, så tilbud om 
vejledning og opkvalificering kan vare i op til seks måneder. 
(3) At varighedsbegrænsningen i § 44 udvides for alle målgrupper, så 
virksomhedspraktik generelt kan have en varighed af op til 26 uger.  
 

117 X 117 Varighedskrav for aktivering af ledige over 
30 år afskaffes 

118 X 118 Varighedsbegrænsningerne for tilbud efter 
kapitel 10-12 afskaffes 
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Regler og arbejdsgange: Ledige kan afbryde aktiveringsforløb, hvis de får 
ordinært arbejde. Det forudsætter dog, at arbejdet kan forventes at have en 
varighed på over fem uger, en daglig arbejdstid på mindst fire timer eller en 
ugentlig arbejdstid på mindst 20 timer, jf. § 30, stk. 4, nr. 1 og 2 i 
bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed. 
  
Problem: Reglen kan stå i vejen for, at ledige opnår en fast tilknytning til 
arbejdsmarkedet gennem beskæftigelse af kortere varighed. 
 
Forslag til løsning: At kravene i §30, stk. 4, nr. 1 og 2 afskaffes. Aktiveringen 
skal således kunne afbrydes, når den ledige har fået ordinært arbejde – 
uanset varigheden af arbejdet. 
 
 

Regler og arbejdsgange: I dag er der ingen regler om, at jobcentrene og de 
andre aktører skal koordinere deres virksomhedsrettede indsats. 
Jobcentermedarbejderne skal dog registrere, når de har været i kontakt med 
en virksomhed. 
 
Problem: Da der ikke findes et samlet overblik over, hvilke forløb der er i 
gang på en specifik virksomhed, er det vanskeligt at koordinere den 
virksomhedsrettede indsats. Derfor bliver virksomhederne til tider kontaktet 
af flere forskellige jobcentre og andre aktører inden for kort tid. Det er flere 
virksomheder utilfredse med.  
 
Det manglende overblik gør det samtidig svært at kontrollere, om 
virksomhederne overholder reglerne, fx reglen om et rimeligt forhold mellem 
ordinært ansatte og personer i løntilskud og virksomhedspraktik, jf. § 62 i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats.  
 
Men selvom der er et ønske om, at der skabes et overblik over 
virksomhedsindsatsen, kritiseres kravet om, at jobcentermedarbejdere skal 
registrere enhver telefonsamtale og ethvert brev for at være for rigidt. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At der etableres et centralt register over, hvilke virksomheder der har 
ansat personer i løntilskud eller andre tilbud. Det skal samtidig fremgå af 
registret, hvilke virksomheder jobcentrene og andre aktører har været i 
kontakt med.  
(2) At nogle af kravene om jobcentrenes registrering af virksomheds-
kontakten afskaffes. 

119 X 119 Kravet om, at aktivering kun kan afbrydes 
ved ordinært arbejde af et vist omfang 
afskaffes 

120 X 120 Koordineret virksomhedsindsats 
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Regler og arbejdsgange: Ydelsesmodtagere må – som hovedregel – ikke 
holde ferie under aktivering, jf. § 31 i bekendtgørelse af en aktiv 
beskæftigelsesindsats. Der er dog ret til fire ugers aktiveringsfri periode, hvis 
et tilbud har en sammenhængende varighed på 12 måneder eller mere.  
 
Problem: Det er problematisk, at ydelsesmodtagere – som udgangspunkt –
ikke må holde ferie, når de er i gang med et længerevarende aktiverings-
forløb. Det opfattes som noget helt grundlæggende, at man holder ferie med 
sin familie. Nogle virksomheder, der har personer i virksomhedspraktik, løser 
problemet ved at skrive et brev til kommunen om, at der ikke er brug for 
ydelsesmodtagerens indsats i 14 dage. Det giver de facto ferie til 
vedkommende. 
 
Forslag til løsning: At ydelsesmodtagere skal have ret til at afholde ferie i 
forbindelse med alle aktiveringsforløb. 
 
 

Regler og arbejdsgange: En række tilbud – fx misbrugsbehandling, coaching 
og psykologhjælp - som jobcentrene kan finde relevante at tilbyde til 
borgere, kan ikke gennemføres, fordi jobcentret får afslag på en bevilling fra 
ydelsescentret. 
 
Problem: Det er vanskeligt for de kommunale medarbejdere at få lov til at 
bevilge misbrugsbehandling eller psykologhjælp. Det er uhensigtsmæssigt, 
når fx afvænning elle psykologhjælp kan være det afgørende første skridt på 
vej mod arbejdsmarkedet. 
 
Forslag til løsning: At der bliver bedre mulighed for at få bevilliget sådanne 
foranstaltninger. 
 

121 X 121 Adgang til ferie under aktivering 

122 X 122 Bedre adgang til at bevillige 
psykologhjælp, coach mv. (ikke statslig 
regel) 
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Regler og arbejdsgange: Reglerne om aktivering sætter grænser for, hvad 
ledige kan foretage sig som led i aktiveringen, jf. kapitel 8 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats. Ifølge loven skal tilbuddet så vidt muligt være rettet 
mod beskæftigelse inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft, og 
gives med henblik på, at personen hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse. 
 
Problem: Nogle ledige ønsker at udføre selvvalgt samfundstjeneste i stedet 
for at deltage i ordinær aktivering. 
 
Forslag til løsning: At ledige skal have adgang til – som et led i aktiveringen 
– at hjælpe andre ledige eller udsatte grupper i samfundet, fx som 
besøgsven eller underviser. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Det er et grundlæggende princip i beskæftigelses-
lovgivningen, at der er pligter forbundet med at modtage ydelser. For 
eksempel følger retten til ydelse for arbejdsmarkedsparate med krav om 
rådighed og deltagelse i aktivering, jf. fx § 3 i bekendtgørelse om rådighed. 
 
Problem: Mange ydelsesmodtagere er ikke opmærksomme på, at der er 
pligter forbundet med at modtage forsørgelse fra det offentlige. Samtidig har 
de ofte urealistiske forventninger til den service, jobcentrene kan tilbyde. 
Den manglende forventningsafstemning betyder dels, at jobcenter-
medarbejderne skal bruge ressourcer på at forklare baggrunden for 
lovgivningens krav, dels at jobcentrene modtager mange klager.  
 
Forslag til løsning: At der gennemføres en national kampagne, som 
synliggør sammenhængen mellem rettigheder og pligter. Kampagnen bør 
være målrettet borgere, men også henvende sig til a-kasser, faglige 
organisationer og jobcentre. 
 
 

Regler og arbejdsgange: I forbindelse med deltagelse i seks ugers selvvalgt 
uddannelse har de ledige ret til kost og logi, jf. § 26a, stk. 5 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats. Det har de ikke ved deltagelse i øvrige tilbud efter lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 

123 X 123 Bredere rammer for indholdet i aktivering 

124 X 124 Kampagne der synliggør rettigheder og 
pligter 

125 X 125 Kost og logi i forbindelse med aktivering 
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Problem: Det kan være svært at forstå denne forskel i lovgivningen. I visse 
dele af landet er ydelsesmodtagerne ofte nødt til at rejse langt for at få det 
rette aktiveringstilbud. Derfor forekommer spørgsmålet om betaling af kost 
og logi ofte. 
 
Forslag til løsning: At alle fremover har ret til at få betalt kost og logi i 
forbindelse med aktiveringsforløb. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Ledige skal være villige til at overtage arbejde med 
en samlet daglig transporttid på op til tre timer med offentlige transport-
midler. Hvis en person bor i et område, hvor det er nødvendigt med længere 
transporttid end sædvanligt, må vedkommende acceptere denne 
transporttid, jf. blandt andet § 9 i bekendtgørelse om rådighed. 
 
Problem: Jobcentrene inddrager ikke altid logistiske hensyn i planlægningen 
af aktiveringen. Det betyder, at nogle ledige – særligt fra de tyndt befolkede 
dele af landet – skal bruge mange timer ugentligt på transport. 
 
Forslag til løsning: At jobcentrene i højere grad end i dag skal tage hensyn til 
de logistiske udfordringer, når de aktiverer de ledige. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Det er jobcentret, der tager stilling til, hvorvidt 
forslag om aktiveringstilbud kan gennemføres, jf. § 22 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats. 
 
Problem: Jobcentrene kan være lang tid om at tage stilling til konkrete 
ønsker. Ydelsesmodtagere finder, at der ikke er et ligeværdigt forhold 
mellem dem og jobcentret. Mens de skal leve op til en lang række deadlines 
og aftaler, kan jobcentrene bruge den tid, de ønsker. 
 
Forslag til løsning: At der højst må gå en uge, fra en ydelsesmodtager har 
bedt om at komme i et tilbud efter kapitel 10-12, indtil jobcentret har taget 
stilling til forslaget. Hvis tidsfristen overskrides, skal jobcentret – ligesom 
ydelsesmodtagerne – sanktioneres. 
 

126 X 126 Logistiske hensyn i placeringen af 
aktiveringssteder 

127 X 127 Krav på hurtigere behandling af 
ansøgninger om tilbud 
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Regler og arbejdsgange: Ledige kontanthjælpsmodtagere kan opleve, at de 
som en del af deres aktiveringsforløb bliver aktiveret i kommunens 
institutioner mv. og at de der indgår i den daglige opgaveløsning. For 
eksempel med vask af hjemmeplejebiler eller vedligeholdelse af grønne 
områder og kommunale bygninger. 
 
Problem: Denne form for aktivering kritiseres, fordi den oftere opfylder 
kommunens behov for at løse konkrete opgaver end de lediges behov for at 
komme tættere på en ordinær ansættelse. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At kommunernes incitament til at bruge ledige i den kommunale 
opgaveløsning minimeres ved, at de ledige får en ydelse eller løn, der er 
højere end deres sædvanlige ydelse eller som minimum svarer til højeste 
dagpengesats. 
(2) At sådanne aktiveringstilbud bør være frivillige for ydelsesmodtagerne. 
 

 
 
 
 
 
 

128 X 128 Fuld løn ved aktivering i kommunal 
opgaveløsning 
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Afsnit 10: Reglerne for unge 

 
Reglerne for 
unge 
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Regler og arbejdsgange: Unge under 30 år med en uddannelse skal 
aktiveres i 26 uger efter 13 ugers ledighed. Heraf må højst seks uger være 
vejledning og opkvalificering, og privat løntilskud er først en mulighed efter 
seks måneders ledighed, jf. § 51 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Problem: Offentligt løntilskud er et af de eneste tilbageværende redskaber til 
unge under 30 år med en uddannelse. Og de unge har ofte en uddannelse, 
der ikke matcher offentlige løntilskudspladser. 
 
Forslag til løsning: At fremrykke muligheden for brug af privat løntilskud i 
forhold til unge med uddannelse. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Ungereglerne i § 85 og § 92 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats gælder alle under 30 år, uanset om de har en 
uddannelse eller ej. 
 
Problem: Ungereglerne passer ikke til så bred en målgruppe. 
 
Forslag til løsning: At ungereglerne ændres, så de ikke gælder unge, der har 
gennemført en uddannelse.  
 
 

Regler og arbejdsgange: I august 2009 trådte nye og forenklede ungeregler i 
kraft. De indebar, at reglernes gruppering af de unge blev reduceret fra ti til 
fire. 
 
Problem: På trods af den seneste forenkling af ungereglerne er de fortsat 
svære at overskue. I øvrigt bemærkes, at de fire målgrupper er blevet til fem 
på grund af den nye særlige indsats for 18-19-årige. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At antallet af målgrupper reduceres til to: a) unge, som er egnet til 
uddannelse, b) unge, som ikke er egnet til uddannelse. 
(2) At fjerne de særlige regler for 18-19-årige, da de i forvejen gives en tidlig 
indsats. 
 

129 X 129 Flere redskabsmuligheder for unge med 
uddannelse 

130 X 130 Unge, der har gennemført en uddannelse, 
undtages fra ungereglerne 

131 X 131 Færre målgrupper i ungereglerne 
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Regler og arbejdsgange: Unge ledige, som er optaget på en uddannelse og 
afventer studiestart, skal stå til rådighed, mens de venter, for fortsat at kunne 
modtage ydelse. 
 
Problem: Kravet om rådighed for unge, som afventer studiestart, er 
overflødigt. Navnlig hvis det ikke er muligt at anvise et job, som den unge 
kan bestride i ventetiden. 
 
Forslag til løsning: At det afhænger af en konkret vurdering, om en ung, der 
er optaget på en uddannelse, skal leve op til rådighedsforpligtelsen i 
ventetiden. Endvidere skal ventetiden betragtes som en aktiv periode og 
berettige til høj refusion. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Ungesatserne i kontanthjælpssystemet er omkring 
1.000 kr. højere om måneden end SU-satsen. Seks måneder efter første 
aktive tilbud påbegyndes, nedsættes taksten til SU-niveau, jf. § 25f i lov om 
aktiv socialpolitik. 
 
Problem: Der er en økonomisk tilskyndelse til kontanthjælp frem for ordinær 
uddannelse i de første seks måneder, fordi satsen er højere. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At ungesatsen svarer til SU fra første dag. 
(2) At det alene er unge omfattet af krav om uddannelsespålæg, der får 
nedsat deres ydelse til SU-niveau.  
(3) At ungesatsen afskaffes for forsørgere. 
(4) At ungesatsen helt afskaffes og erstattes af den normale 
kontanthjælpssats. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Der er flere muligheder for sanktioner i forhold til 
unge, der ikke efterlever et uddannelsespålæg, jf. § 40 i lov om aktiv 
socialpolitik. 
 
Problem: Der kan gives punktsanktion ved ophør af uddannelse. Men hvis 
den unge undlader at efterleve et uddannelsespålæg på anden vis – for 
eksempel ikke søger optagelse på eller påbegynder uddannelsen – er der 

132 X 132 Unge der afventer studiestart undtages fra 
rådighedskrav 

133 X 133 Ungesatsens størrelse justeres 

134 X 134 Klarere sanktionsbestemmelser i forhold til 
uddannelsespligt 
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ingen sanktion specificeret i lovgivningen. Eneste sanktionsmulighed er 
derfor ophør af hjælpen.  
 
Forslag til løsning: At der laves klarere sanktionsregler – herunder flere 
muligheder for punktsanktioner. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Unge under 25 år kan blive pålagt at tage en 
uddannelse. Selve den administrative del af uddannelsespålægget 
indebærer tre forskellige pålæg: 1) Pålæg om at få lagt en uddannelsesplan 
2) Pålæg om at tilmelde sig uddannelsen og 3) Pålæg om at påbegynde og 
gennemføre uddannelsen, når man er optaget på uddannelsen, jf. § 21b i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Problem: De tre pålæg giver meget administration og virker desuden 
forvirrende på den unge, der i mødet med jobcentret modtager mange 
papirer og information i forvejen. Langt de fleste ledige har forstået 
budskabet allerede med det første pålæg. 
 
Forslag til løsning: At de tre pålæg samles til ét. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Jobcentret skal efter § 21b i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats vurdere, om en person under 25 år, som ikke har en 
erhvervskompetencegivende uddannelse, og som ikke har forsørgerpligt 
over for hjemmeboende børn, vil kunne gennemføre en uddannelse på 
almindelig vilkår.  
 
Problem: Nogle jobcentermedarbejdere mener, at det er et krav, at de 
noterer denne vurdering i journalen. Da mange unge er åbenlyst uegnede til 
uddannelse, virker det overflødigt, at jobcentret skal begrunde manglende 
uddannelsespålæg i alle sager. 
 
Forslag til løsning: At der ikke er krav om at begrunde et manglende 
uddannelsespålæg. 

135 X 135 Kun ét uddannelsespålæg til unge under 25 
år 

136 X 136 Mulighed for at jobcentre kan undlade at 
begrunde manglende uddannelsespålæg 
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Afsnit 11: Seks ugers selvvalgt uddannelse 

 
Seks ugers 
selvvalgt 
uddannelse 
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Regler og arbejdsgange: Forsikrede ledige har ret til seks ugers selvvalgt 
uddannelse, jf. § 26a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Ledige, der er 
under 25 år eller har en lang videregående uddannelse, har begrænsede 
muligheder for at benytte sig af denne ret. De er fx afskåret fra uddannelser 
på gymnasialt niveau, jf. bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til 
forsikrede ledige. 
 
Problem: Det er vanskeligt at begrunde, at seks ugers selvvalgt uddannelse 
ikke også er en ret for kontanthjælpsmodtagere. Og at særlige grupper af 
ledige, fx ledige med lange videregående uddannelser, har begrænsede 
muligheder for at benytte sig af ordningen. 
 
Forslag til løsning: At kontanthjælpsmodtagere, ledige under 25 år og ledige 
med en lang videregående uddannelse også får adgang til seks ugers 
selvvalgt uddannelse efter eget valg.  
 
 

Regler og arbejdsgange: Forsikrede ledige har ret til seks ugers selvvalgt 
uddannelse, jf. § 26a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Når ledige 
deltager i uddannelsen, skal de ikke til samtaler i jobcentret. 
Sammenhængen mellem kommunal aktivering og selvvalgt uddannelse er 
alene bestemt af, hvilken aktivitet, der er planlagt først.  
 
Problem: Reglerne for seks ugers selvvalgt uddannelse harmonerer ikke 
med de øvrige regler i beskæftigelseslovgivningen. Det gælder blandt andet 
fritagelse for kontaktforløb. 
 
I jobcentrene medfører de forskellige regler blandt andet meget 
administrativt arbejde med at skabe sammenhæng mellem selvvalgt 
uddannelse og ret-og-pligt aktivering. Det kommer blandt andet til udtryk i de 
situationer, hvor ret og pligt til aktivering indtræder på et tidspunkt, hvor det 
kan være i konflikt med seks ugers selvvalgt uddannelse. Det er tilfældet, 
hvis den ledige er mellem 25 og 30 år eller over 60 år. Problemet med at 
samordne selvvalgt uddannelse og ret-og-pligt aktivering er særligt udtalt i 
forhold til ledige, der spreder de seks ugers selvvalgt uddannelse ud over 
mange uger.  
 
Forslag til løsning:  
(1) At alle regler om selvvalgt uddannelse tilpasses den øvrige 
beskæftigelseslovgivning. 
(2) At kommunal aktivering altid har forrang for selvvalgt uddannelse. I 
tilfælde af tidsmæssigt konflikt aflyses den selvvalgte uddannelse.  

137 X 137 Ret til seks ugers selvvalgt uddannelse 
udvides til at gælde flere grupper 

138 X 138 Bedre sammenhæng med den øvrige 
beskæftigelseslovgivning  
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Regler og arbejdsgange: Ledige skal ikke have godkendt deres valg af seks 
ugers selvvalgt uddannelse – forudsat at valget passer til den uddannelse, 
de har i forvejen, jf. bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til 
forsikrede ledige. 
 
Problem De seks ugers selvvalgt uddannelse anvendes ikke altid på 
områder, hvor der er gode jobmuligheder. Uddannelsen er dermed ikke en 
integreret del af jobcentrets øvrige indsats for de ledige. Eksempelvis bruger 
mange selvvalgt uddannelse til at tage stort kørekort, selvom det ikke er en 
kompetence, der mangler på arbejdsmarkedet. 
 
Forslag til løsning: At de lediges ret til frit at vælge uddannelse begrænses til 
kurser, der er relevante på fagområder med mangel på arbejdskraft. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Jobcentrene skal administrere betaling for tilbud 
under seks ugers selvvalgt uddannelse, jf. § 6 i bekendtgørelse om 6 ugers 
selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige. 
 
Problem: Der er reelt tale om en ordning mellem stat og a-kasser. 
Jobcentrets eneste rolle er at betale kurserne og få refusion herfor fra 
staten. Det er a-kassen, der har myndighedsopgaven. Jobcentret har ingen 
indflydelse på, hvilke ledige der tager seks ugers selvvalgt uddannelse, og 
hvilke kurser de deltager i. Jobcentret er derfor kun et forsinkende led, der 
øger antallet af blanketgange. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At der etableres en fælles it-løsning, hvor alle aktører kan administrere 
og følge sagen.  
(2) At jobcentrene holdes ude af administrationen. Der genetableres en 
central elektronisk afregning af kursusafgiften, som den der tidligere fandt 
sted mellem kursusudbyderne og Undervisningsministeriet. De ledige 
tilmelder sig selvvalgt uddannelse direkte hos uddannelsesstederne. 

139 X 139 Seks ugers selvvalgt uddannelse 
målrettes mangelområder 

140 X 140 Enklere administration af selvvalgt 
uddannelse 
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Regler og arbejdsgange: Den selvvalgte uddannelse må maksimalt have et 
omfang på 6 x 37 timer, og skal være afviklet inden seks eller ni måneders 
ledighed, jf. §§ 1-3 i bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til 
forsikrede ledige. 
 
Problem: Seks ugers selvvalgt uddannelse er for lidt til at gennemføre forløb, 
der reelt forbedrer kompetencerne. Kravet om, at uddannelsen skal være 
afviklet inden seks eller ni måneders ledighed, skaber også problemer – 
især når der er tale om længerevarende deltidskurser. 
 
Forslag til løsning: At den maksimale periode på 6 x 37 timer udvides. 
Samtidig lempes kravet om, at uddannelsen skal være afviklet inden seks 
eller ni måneders ledighed. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Uddannelsesudbydere tilbyder standardiserede 
kurser af seks ugers varighed. 
 
Problem: Især hvis man har en uddannelse i forvejen, kan det være 
vanskeligt at finde et relevant kursus. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At reglerne justeres, så det bliver lettere for ledige at tilmelde sig 
almindelige kurser på uddannelsesstederne. 
(2) At kursusmulighederne ikke begrænses til SVU og VEU, men at der fx 
åbnes for, at de ledige kan vælge seks ugers selvvalgt uddannelse hos 
private kursusudbydere. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Når en ledig får beskæftigelse under de seks ugers 
selvvalgt uddannelse, afbrydes forløbet, selvom den ledige kan passe både 
arbejde og uddannelse. 
 
Problem: Det er uhensigtsmæssigt, at uddannelsesforløbet afbrydes på 
grund af beskæftigelse. Det betyder blandt andet, at den ledige ikke må gå 
til eksamen, selvom det er det eneste, der mangler. 
 

141 X 141 Mulighed for længere perioder med 
selvvalgt uddannelse 

142 X 142 Flere kursusmuligheder  

143 X 143 Uddannelsesforløbet fuldføres, selvom en 
ledig får arbejde (ikke statslig regel) 
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Forslag til løsning: At uddannelsesforløbet kan afsluttes på trods af opnået 
beskæftigelse, så længe det sker sideløbende med beskæftigelsen. 
Lovgivningen forhindrer ikke dette, så der er tale om en kommunal praksis. 
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Afsnit 12: Vejledning og opkvalificering 

 
Vejledning og 
opkvalificering 
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Regler og arbejdsgange: Jobsøgningskurser er et meget anvendt redskab 
efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Problem: Jobsøgningskurserne kritiseres på en række punkter. De er for 
langvarige, kvaliteten af undervisningen er for dårlig, og undervisningen er 
ikke tilstrækkeligt målrettet de enkelte ledige. For eksempel bliver 
håndværkere – som alle andre – undervist i at skrive ansøgninger. Det til 
trods for, at branchen stadig har en udbredt tradition for mundtlige 
ansøgninger. Et andet eksempel er akademikere, der bliver sat til at danne 
netværk med håndværkere. Det kan være svært for begge parter at se 
perspektivet i sådanne aktiviteter. Der er også eksempler på, at ledige 
overtager undervisningen, fordi de er bedre rustet til opgaven end 
underviseren. 
 
En del jobsøgningskurser består angiveligt mest i, at de ledige placeres 
foran hver deres PC og får besked på at søge arbejde. Sådanne 
jobsøgningskurser opfattes som ren opbevaring, der alene skal sikre, at 
kommunen kan dokumentere, at den gør en aktiv indsats. Denne opfattelse 
tager til i styrke blandt de ledige, der gentagne gange sendes på fire ugers 
jobsøgningskursus. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At kvaliteten af jobsøgningskurserne hæves, at kurserne anvendes mere 
målrettet, og at de får en kortere varighed. 
(2) At det ikke er tilladt at sende ledige på jobsøgningskurser flere gange 
inden for kort tid. 
(3) At holdene på jobsøgningskurserne sammensættes, så deltagerne har 
en mere ensartet baggrund og dermed kan drage større nytte af hinanden. 
(4) At der oprettes netværksforløb i sammenhæng med jobsøgnings-
kurserne. Formålet med forløbene er, at de ledige kan benytte sig af 
hinandens netværk til at komme i arbejde. 
(5) At jobsøgningskurser afskaffes. I stedet bruges ressourcerne på 
uddannelse af de ledige. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5 i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats, kan få tilbud om vejledning og opkvalificering, 
som kan bestå af korte vejlednings- og afklaringsforløb, særligt tilrettelagte 
projekter og uddannelsesforløb samt ordinære uddannelsesforløb. Det følger 
af kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Problem: Det kan være vanskeligt at overskue, hvilke muligheder der er for 

144 X 144 Mere kvalitet i jobsøgningskurserne 

145 X 145 Oversigt over uddannelsesmuligheder på 
Jobnet 
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at følge tilbud efter kapitel 10.  
 
Forslag til løsninger: At der på Jobnet oprettes en oversigt over, hvilke 
kurser og uddannelser der er til rådighed, og hvilke ansøgningsfriser, der 
gælder.  
 

Regler og arbejdsgange: Jobcentrene kan tilbyde vejledning og 
opkvalificering efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der 
er dog en række begrænsninger på, hvad der kan tilbydes til hvem, og 
hvornår i ledighedsforløbet det kan tilbydes. 
 
Problem: De ledige er generelt utilfredse med mulighederne for vejledning 
og opkvalificering. Nogle mener, at reglerne står i vejen for, at de kan følge 
det konkrete kursusforløb, der står i mellem dem og arbejdsmarkedet. Andre 
kritiserer, at de skal gå ledige i lang tid, før de kan påbegynde længere 
uddannelsesforløb. Ledige med længerevarende uddannelse er utilfredse 
med, at de ikke kan få relevant efteruddannelse. Endelig efterspørger ledige 
forskellige former for selvudvikling, coaching, karriereplanlægning eller 
vejledning i etablering som selvstændig. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At ledige får bedre muligheder for at uddanne sig. Uddannelsen skal ske 
på dagpenge, og alle uddannelser skal være åbne for de ledige. 
(2) At ledige med længerevarende uddannelser skal have mulighed for at 
følge uddannelser, foredragsrækker og opkvalificerende kurser på de højere 
læreanstalter. For eksempel ved, at denne gruppe får udvidet adgang til at 
følge undervisning på 11. semester-ordningen, der hører under Ministeriet 
for Videnskab, Teknologi og Udvikling. 
(3) At ledige kan få tilbud om selvudviklingskurser, individuel coaching og 
karriereplanlægning eller vejlednings- og afklaringsforløb vedrørende opstart 
af egen virksomhed. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Der gælder en række vilkår for, hvor mange timer 
om ugen ledige kan følge undervisning uden at miste dagpengeretten. Et 
undervisningsforløb må typisk højst have et omfang på 20 timer om ugen. 
Ellers betragtes den ledige ikke som jobsøgende, og dagpengeretten 
bortfalder, jf. § 62a i lov om arbejdsløshedsforsikring. 
 
Problem: Nogle ledige er villige til selv at finansiere uddannelsesforløb, 
netbaseret undervisning eller øvrige kurser. Men reglerne om undervisnings-
forløbs varighed betyder, at de ledige i givet fald risikerer at miste 
dagpengeretten. 

146 X 146 Bedre mulighed for vejledning og 
opkvalificering 

147 X 147 Bedre mulighed for at følge 
egenfinansieret uddannelse 
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Forslag til løsning: At ledige får bedre muligheder for at følge egenfinansieret 
uddannelse, uden at dagpengeretten bortfalder.  
 
 

Regler og arbejdsgange: I forbindelse med forskellige aktiveringsforløb skal 
den ansvarlige for forløbet sikre, at deltagerne er mødt op, og at de deltager 
i forløbet. Det sker ofte ved en simpel afkrydsning først på dagen. 
 
Problem: Nogle ledige forlader stedet, når de har fået deres kryds. Derfor 
gentages afkrydsningen ofte flere gange om dagen. Det er til gene for de 
deltagere, som fortsat er til stede, og tiden med at krydse deltagerne af går 
fra undervisningen. 
 
Forslag til løsning: At deltagerne skal stemple ind og ud af 
vejledningsforløbet, ganske som det sker på flere arbejdspladser. Dermed 
kan man bedre kontrollere, hvornår deltagerne er på aktiveringsstedet, og 
hvornår de forlader det igen. 
 

 

148 X 148 Styrket opsyn med de lediges deltagelse i 
vejledningsforløb (ikke statslig regel) 
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Afsnit 13: Virksomhedspraktik 

 
Virksomheds-
praktik 
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Regler og arbejdsgange: Jobcentrene kan tilbyde ledige virksomhedspraktik, 
jf. § 42 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Problem: Flere virksomheder har tomme pladser praktikpladser til ledige.  
 
Forslag til løsning:  
(1) At jobcentrene er mere opsøgende og efterspørger pladser hos 
virksomhederne.  
(2) At jobcentrene også benytter virksomhedspraktik over for borgere, som 
de ikke er sikre på kan magte tilbuddet. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Det er kun i særlige tilfælde tilladt at være i 
virksomhedspraktik uden for landets grænser, jf. § 51 i bekendtgørelse om 
en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Problem: De begrænsede muligheder for virksomhedspraktik uden for 
landets grænser er uhensigtsmæssige, da et sådant forløb lige så vel som et 
forløb i Danmark kan være vejen til job. 
 
Forslag til løsning: At virksomhedspraktik uden for Danmark bliver tilladt – 
som minimum inden for EU. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Efter § 48 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
skal der være et rimeligt forhold mellem antallet af personer i virksomheds-
praktik og ordinært ansatte på virksomheden. Etablering af 
virksomhedspraktik må ikke være konkurrenceforvridende, jf. § 49. 
 
Problem: Virksomhedspraktik kritiseres for at være skjult erhvervsstøtte, 
hvor virksomhederne får adgang til gratis arbejdskraft. Ordningen er derfor 
med til at fortrænge ordinær arbejdskraft. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At der føres bedre kontrol med, om arbejdsgiverne misbruger ordningen. 
(2) At muligheden for virksomhedspraktik afskaffes. 
 

149 X 149 Øget anvendelse af virksomhedspraktik 
(ikke statslig regel) 

150 X 150 Mulighed for tilbud om virksomhedspraktik 
uden for landets grænser 

151 X 151 Bedre kontrol med arbejdsgiverne 
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Regler og arbejdsgange: Deltagelse i virksomhedspraktik skal ligge inden for 
virksomhedens normale arbejdstid, jf. § 49, stk. 2 i bekendtgørelse om en 
aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Problem: Ledige er blevet bedt om at møde på arbejde på helligdage, uden 
at vide om de kan tillade sig at sige nej. 
 
Forslag til løsning: At der informeres bedre om, hvad man har pligt til, og 
hvad man kan nægte i forbindelse med disse aktiveringstilbud. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Jobcentrene har mulighed for at tilbyde 
virksomhedspraktik til en bred gruppe af ydelsesmodtagere, jf. § 42 i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Problem: Ofte får de ledige besked på selv at finde en relevant virksomhed, 
som vil have dem i virksomhedspraktik. Det kan være vanskeligt for de 
ledige at finde relevante virksomheder.  
 
Forslag til løsning: At der oprettes en jobbank på Jobnet, hvor 
arbejdsgiverne kan annoncere deres interesse for at have ledige i 
virksomhedspraktik. Det vil gøre det nemmere for de ledige at finde 
relevante virksomheder. 
 

152 X 152 Bedre information af ledige i 
virksomhedspraktik om rettigheder og 
pligter (ikke statslig regel) 

153 X 153 Jobbank på Jobnet med 
virksomhedspraktik 
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Afsnit 14: Ansættelse med løntilskud 

 
Ansættelse 
med løntilskud 
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Regler og arbejdsgange: Reglerne om løn- og arbejdsvilkår i forbindelse 
med ansættelse med løntilskud fremgår af §§ 54-59 og §§ 63-67 i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats. Reglerne beskriver blandt andet, hvordan løn 
og arbejdstid i forbindelse med løntilskud beregnes. 
 
Problem: Reglerne er komplicerede og tidskrævende at administrere. 
Det virker fx unødvendigt, at der er forskellige satser for løntilskud og 
forskellige timetal afhængig af, om der er tale om offentligt eller privat 
løntilskud. Det er desuden ressourcekrævende for jobcentrene og 
virksomhederne, at timesatsen for beregningerne af offentligt løntilskud 
bliver lavet om tre gange om året. Nogle sagsbehandlere undgår helst at 
benytte offentligt løntilskud, fordi de finder beregningerne for komplicerede. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At hidtidig ydelse er forsørgelsesgrundlaget under ansættelse med 
løntilskud i det offentlige. 
(2) At satsen for løntilskud gøres ens for alle grupper uanset aktiveringssted 
og forsørgelsesgrundlag. Modellen kan være den, der gælder for privat 
løntilskud.  
(3) At reglerne om beregning af arbejdstid i forbindelse med et offentligt 
løntilskudsjob forenkles. Arbejdstiden for personer angives i lovgivningen 
med et fast timetal. Arbejdstiden bør ligge fast under hele forløbet. 
(4) At timesatserne for offentligt løntilskud kun ændres én gang årligt.  
(5) At såfremt de nuværende beregningsregler bevares, skal 
Arbejdsmarkedsstyrelsen lave en it-understøttet lønberegner for offentlige 
løntilskudsjob. 
 
 

Regler og arbejdsgange: I forbindelse med ansættelse med løntilskud har 
arbejdsgiverne udgifter til løn, pension, feriepenge og ATP. Det skyldes 
forskellen på de overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår, som personer 
i løntilskud til private virksomheder har krav på, jf. § 54 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats, og løntilskuddets størrelse, jf. § 63 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats. 
 
Problem: Det er ikke rimeligt, at arbejdsgiverne skal påføres udgifter i 
forbindelse med ansættelse med løntilskud. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At det sikres, at ansættelse med løntilskud er omkostningsneutralt for 
arbejdsgiverne. 

154 X 154 Ens sats og timetal for ansættelse med 
løntilskud i offentligt og privat regi 

155 X 155 Løntilskud gøres omkostningsneutralt for 
private arbejdsgivere 
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(2) At virksomheder, der ansætter ledige med løntilskud, får et skattefradrag 
på 10.000 kr. om måneden. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Arbejdsgivere skal sende månedlige 
refusionsanmodninger til jobcentret for at få løntilskud til den ansatte, jf. § 78 
i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Problem: Det er administrativt tungt for virksomhederne at skulle indsende 
månedlige refusionsanmodninger og for jobcentrene at skulle journalisere 
blanketterne, kontrollere oplysningerne og foretage månedlige udbetalinger. 
 
Forslag til løsning: At arbejdsgiverne får udbetalt et månedligt a conto beløb. 
Ved ansættelsens ophør – eller kvartalsvis – laves der en samlet opgørelse, 
og eventuelle udeståender inddrives/udbetales. 
 
 

Regler og arbejdsgang: I forbindelse med ansættelse med løntilskud i 
offentlige virksomheder skal arbejdspladsen søge om løntilskud hos 
jobcentret.  
 
Problem: Store offentlige arbejdspladser – fx regionerne – skal afregne med 
mange forskellige kommuner. Da kommunerne har forskellige arbejdsgange 
og blanketter, bliver den administrative opgave meget tung. 
 
Et andet problem opstår, hvis en kommune ansætter en borger, der er bosat 
i en anden kommune. I disse situationer skal arbejdsgiverkommunen 
anmode bopælskommunen om udbetaling af løntilskud. Det bliver dermed 
også bopælskommunens opgave at hjemtage refusionen for det udbetalte 
løntilskud. Det medfører et stort administrativt arbejde for den enkelte 
arbejdsgiverkommune. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At der etableres én central afregningsenhed for udbetaling af løntilskud. 
(2) At når en kommune ansætter en person bosiddende i en anden 
kommune med løntilskud, er det altid arbejdsgiverkommunen, der både 
udbetaler løntilskud og hjemtager refusion for det udbetalte tilskud. 
 

156 X 156 Ændret hyppighed for afregning af 
løntilskud 

157 X 157 Enklere administration af afregning i 
forbindelse med offentlige løntilskudsjob 
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Regler og arbejdsgange: I dag kan ansættelse med løntilskud i en privat 
virksomhed tidligst etableres efter seks måneders ledighed, jf. § 51, stk. 2 i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  
 
Problem: En del ledige vil have gavn af at blive ansat med løntilskud i privat 
regi tidligere. Ikke mindst nyuddannede unge, der ikke har forudgående 
tilknytning til arbejdsmarkedet. Denne gruppe ledige er i særlig risiko for at 
miste deres kvalifikationer ved længere tids ledighed. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At der indføres mulighed for at dispensere fra kravet på seks måneders 
forudgående ledighed. 
(2) At der indføres en generel mulighed for tidligere ansættelse med 
løntilskud i privat regi. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Reglerne om løntilskud indeholder en række 
bestemmelser, der skal sikre, at ansættelse med løntilskud ikke misbruges 
som adgang til billig eller gratis arbejdskraft, jf. §§ 60-62 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats. Reglerne gælder både for ansættelse med løntilskud 
hos private og offentlige arbejdsgivere. 
 
Problem: Der spekuleres ofte i at spare penge, når der etableres 
løntilskudsjob. Ikke mindst i offentligt regi, hvor de ledige ryger direkte ind i 
en normering og ikke kan undværes i det daglige arbejde. I disse tilfælde 
fortrænger de ledige ordinær arbejdskraft. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At løntilskudsperioden begrænses til tre måneder, da det er tilstrækkeligt 
for en arbejdsgiver til at bestemme sig for, om den ledige skal ansættes.  
(2) At ansættelser med løntilskud, der går ud over tre måneder, forudsætter 
en bindende aftale med arbejdsgiveren om, at den ledige fastansættes på 
ordinære vilkår i mindst seks måneder, når løntilskudsperioden er udløbet. 
(3) At der føres bedre kontrol med, om arbejdsgiverne misbruger ordningen. 
(4) At ordningen afskaffes. I stedet indføres et skattefradrag til virksomheder, 
der ansætter langtidsledige på ordinære vilkår. 
 

158 X 158 Mulighed for privat løntilskud tidligere i 
ledighedsforløbet 

159 X 159 Kortere ansættelse i løntilskud 
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Regler og arbejdsgange: Tiden i ansættelse med løntilskud tæller med i 
forbruget af dagpengeperioden, jf. § 55, stk. 3 i bekendtgørelse af lov om 
arbejdsløshedsforsikring mv. 
 
Problem: Forkortelsen af dagpengeperioden og skærpede 
genoptjeningskrav kan betyde, at det ikke længere vil være attraktivt for de 
ledige at være ansat med løntilskud. 
 
Forslag til løsning: At perioder i ansættelse med løntilskud i private 
virksomheder ikke tæller med i forbruget af dagpengeperioden. Ansættelsen 
skal fortsat ikke tælle med i genoptjening af dagpengeretten. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Det fremgår af § 60, stk. 3 i bekendtgørelse om en 
aktiv beskæftigelsesindsats, at den ugentlige arbejdstid i en offentlige 
ansættelse med løntilskud nedsættes, hvis den ledige har fået ordinær 
beskæftigelse som lønmodtager i mere end fem timer ugentligt. For hver 
times ordinær beskæftigelse udover fem timer ugentligt nedsættes den 
ugentlige arbejdstid i tilbuddet med én time. 
 
Problem: Reglen afviger fra almindelig ansættelsesret, hvor en ændring af 
ansættelsesforholdet forudsætter varslingsperioder samt udarbejdelse af ny 
ansættelseskontrakt.  
 
Forslag til løsning: At § 60, stk. 3 i bekendtgørelse om en aktiv 
beskæftigelsesindsats afskaffes. 
 
 

Regler og arbejdsgange: En repræsentant for medarbejderne skal 
inddrages, hver gang en ledig ansættes med løntilskud i en virksomhed, jf. § 
60 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Problem: Det kan være uhensigtsmæssigt, at medarbejderrepræsentanten 
skal inddrages, hver gang der ansættes ledige i løntilskud i virksomheden. 
Særligt i tilfælde, hvor der kontinuerligt ansættes ledige i de samme 
løntilskudsjob. 
 

160 X 160 Privat ansættelse med løntilskud undtages 
fra at tælle som ledighed 

161 X 161 Begrænsningen for ordinært arbejde 
parallelt med ansættelse med løntilskud i 
det offentlige afskaffes 

162 X 162 Smidigere inddragelse af 
medarbejderrepræsentanter 
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Forslag til løsning: At medarbejderrepræsentanten inddrages på en 
smidigere måde. Fx ved at medarbejderrepræsentanten en gang årligt 
godkender et givet antal løntilskudspladser i virksomheden. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Når medlemmer af en a-kasse bliver ledige, skal 
de aflevere blanket AR 251 (Ledighedserklæring for lønmodtagere) samt 
lønsedler for de seneste 14 måneder til a-kassen. 
 
Problem: Nogle a-kasser beder den ledige om at aflevere ledigheds-
erklæring og lønsedler, når vedkommende har afsluttet en ansættelse med 
løntilskud. Det virker unødvendigt bureaukratisk på de ledige. 
 
Forslag til løsning: At kravet om ny ledighedserklæring og fremsendelse af 
lønsedler afskaffes. I stedet skal jobcentret og a-kassen blive bedre til at 
udveksle oplysninger om den lediges forløb, og a-kassen bør trække 
oplysningerne om den lediges ustøttede lønindkomst i løntilskudsperioden 
via e-indkomstregistret. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Personer over 55 år har adgang til en særlig 
løntilskudsordning, jf. § 67a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
Ordningen består i, at de har ret til et job med løntilskud i op til seks 
sammenhængende måneder, hvis de selv kan finde en arbejdsgiver. Forløb 
under den almindelige løntilskudsordning kan have en varighed af op til et 
år. 
 
Problem: Det er ikke velbegrundet, at der er forskel på, hvor lange 
løntilskudsforløb kan være for forskellige grupper. 
 
Forslag til løsning: At reglerne om varighed af løntilskud harmoniseres. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Ledige, der er ansat med løntilskud, skal stå til 
rådighed for arbejdsmarkedet. Det indebærer blandt andet, at de fortsat skal 
søge arbejde, jf. § 12 i bekendtgørelse om rådighed. 
 

163 X 163 Bedre udveksling af informationer mellem 
jobcenter og a-kasse efter afsluttet 
løntilskudsperiode (ikke statslig regel) 

164 E 164 Varighed af den særlige løntilskudsordning 
for personer over 55 år harmoniseres med 
øvrige løntilskudsordninger 

165 X 165 Bedre mulighed for jobsøgning under 
ansættelse med løntilskud 
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Problem: De ledige kan have vanskeligt ved at finde tiden til at søge arbejde, 
mens de er ansat i løntilskud. Særligt ledige, der normalt arbejder inden for 
brancher, hvor jobsøgning indebærer personligt fremmøde, kan have  
vanskeligt ved at søge arbejde, mens de er i løntilskud. 
 
Forslag til løsning: At ledige, som er ansat med løntilskud, får krav på en 
fridag hver 14. dag. Dagen skal bruges på jobsøgning. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Ved vurderingen af såvel merbeskæftigelseskravet 
som forholdstalskravet afgrænses virksomheden som en arbejdsplads med 
selvstændigt produktionsenhedsnummer (P-nummer), jf. § 64 i 
bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. Hvis en virksomhed har 
flere fysiske afdelinger, har de et P-nummer for hver enkelt afdeling, mens 
den samlede virksomhed har et CVR-nummer. 
 
Problem: Virksomheder kan have flere CVR-numre og P-numre på den 
samme adresse. Det er uklart, hvordan det skal håndteres i forhold til 
opgørelsen af merbeskæftigelseskravet og kravet om et rimeligt forhold 
mellem ordinært ansatte og ansatte med løntilskud. 
 
Forslag til løsning: At lovgivningen præciseres, så det er klart, hvad der 
afgrænser en virksomhed i forhold til opgørelsen af kravene om 
merbeskæftigelse og rimeligt forhold mellem ordinært ansatte og ansatte 
med løntilskud. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af 
ansatte uden løntilskud og ansatte med løntilskud, jf. § 62 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats.  
 
Problem: Nogle virksomheder har mange ordinært ansatte, som blot 
arbejder få timer om ugen. Derfor kan disse virksomheder være berettigede 
til at have flere personer ansat med løntilskud end andre virksomheder med 
samme lønsum. 
 
Forslag til løsning: At lovgivningen præciseres, så det fremgår, hvor mange 
timer om ugen, en fastansat skal arbejde, for at vedkommende kan tælle 
med som ansat, når det gælder opgørelsen af kravet. 
 

166 X 166 Præcisering af krav om merbeskæftigelse 
og rimeligt forhold mellem ordinært 
ansatte og ansatte med løntilskud 

167 X 167 Præcisering af krav om et rimeligt forhold 
mellem ordinært ansatte og ansatte med 
løntilskud 
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Regler og arbejdsgange: Ansættelse med løntilskud skal medføre en 
nettoudvidelse af antallet af ansatte hos arbejdsgiveren. Det er 
virksomheden og de ansatte, der skal sikre, at dette krav er opfyldt, jf. §§ 66 
og 67 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. Når der er tale 
om virksomheder med sæsonarbejde, opgøres forholdet mellem ansatte 
med og uden tilskud over fire måneder i stedet for tre, jf. § 70 i 
bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Problem: Det kan være vanskeligt at vurdere, om forholdstalskravet er 
overholdt, når det gælder sæsonprægede virksomheder. Disse 
virksomheder benytter sig ofte af midlertidige ansættelser, og de tæller ikke 
med i opgørelsen af forholdstalskravet. Det er ikke klart, om virksomhederne 
er opmærksomme på dette forhold, når de udfylder blanket AB201 
(Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud). Nogle 
jobcentermedarbejdere har indtryk af, at virksomheder med sæsonarbejde 
udnytter ansættelser med løntilskud som en adgang til billig arbejdskraft. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At jobcentrene får bedre mulighed for at afvise etablering af løntilskud i 
virksomheder med sæsonarbejde. 
(2) At det fremgår eksplicit af AB201, at midlertidigt ansatte ikke indgår i 
opgørelsen af forholdet mellem ordinært ansatte og ansatte med løntilskud. 
Derudover skal retningslinjerne for, om en ansættelse betragtes som 
ordinær, fremgå af AB201. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Det er en forudsætning for ansættelse med 
løntilskud, at virksomheden har hjemsted i Danmark, jf. § 63 i 
bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Problem: Nogle ledige har på egen hånd indgået en aftale om ansættelse 
med løntilskud med en udenlandsk virksomhed i udlandet. Men jobcentrene 
kan ikke godkende sådanne ansættelser, hvis ikke virksomheden har 
hjemsted i Danmark. 
 
Forslag til løsning: At kravet om, at virksomheden skal have hjemsted i 
Danmark, afskaffes. 
 

168 X 168 Begrænsede muligheder for ansættelse 
med løntilskud i virksomheder med 
sæsonarbejde 

169 X 169 Afskaffelse af kravet om, at ansættelse 
med løntilskud kun kan ske hos danske 
arbejdsgivere  
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Regler og arbejdsgange: Ansættelse med løntilskud forudsætter som oftest, 
at virksomhederne bliver kontaktet af den ledige, a-kassen, anden aktør eller 
jobcentret. Kun sjældent tager virksomhederne selvstændigt initiativ til at 
oprette en ansættelse med løntilskud. 
 
Problem: Det er ofte op til de ledige selv at tage kontakten til 
virksomhederne og aftale ansættelse med løntilskud. Det kan være en stor 
opgave, når de ledige, udover at skulle tilbyde deres arbejdskraft, også skal 
forklare virksomhederne om regler og proceskrav i forbindelse med 
ansættelse med løntilskud. Virksomhederne har sjældent stor viden om 
mulighederne for at ansætte ledige med løntilskud, og der eksisterer 
tilsyneladende myter og fordomme om ordningen. Nogle virksomheder tror 
angiveligt, at ordningen alene er målrettet personer med nedsat 
arbejdsevne. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At de ledige i højere grad skal have hjælp fra jobcentre, a-kasser og 
andre aktører til at kontakte virksomhederne og forklare om reglerne 
forbundet med ansættelse med løntilskud.  
(2) At der gennemføres en informationskampagne, der øger 
virksomhedernes viden om ordningen.  
 

Regler og arbejdsgange: Beskæftigelsesministeren fastsætter en gang årligt 
en kvote for ansættelse med løntilskud for kommunerne, regionerne og 
staten, jf. § 56 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive 
beskæftigelsesindsats. 
 
Problem: Kvotesystemet kritiseres på flere områder.  
 
For det første kan det være vanskeligt at få overblik over de mulige 
ansættelser med løntilskud inden for dette kvotesystem.  
 
For det andet oplever nogle ledige, der er i forløb hos andre aktører, at det 
er vanskeligere for dem at få adgang til ansættelser med løntilskud inden for 
kvotesystemet. Det sker på trods af, at de formelt er stillet lige med ledige, 
der er i forløb hos jobcentret.  
 
For det tredje kritiseres kvoterne for at være utilstrækkelige, da det fortsat 
kan være vanskeligt at blive ansat med løntilskud i det offentlige. 
 

170 X 170 Bedre hjælp til de ledige med at opnå 
ansættelse med løntilskud 

171 X 171 Kvoter for ansættelse med løntilskud i det 
offentlige 
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Forslag til løsning:  
(1) At ledige job med løntilskud inden for kvotesystemet offentliggøres på 
Jobnet. Det vil skabe større gennemsigtighed og give lige adgang til 
stillingerne. 
(2) At kvoterne bliver mere omfattende, så der er flere løntilskudsjob i det 
offentlige. Særligt centraladministrationen skal – til gavn for ledige 
akademikere – pålægges at etablere flere løntilskudspladser. 
(3) At der igangsættes andre initiativer for at fremme oprettelsen af 
ansættelser med løntilskud i staten. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Jobcentrene kan være lang tid om at give en 
endelig bevilling af løntilskud. Derfor benytter de ofte betinget bevilling. 
 
Problem: Jobcentrene har en forventning om, at løntilskudsjobbet bliver 
igangsat, selvom der ikke foreligger en endelig bevilling. Imidlertid skaber de 
betingede bevillinger stor usikkerhed hos arbejdsgiverne. Det er ikke 
befordrende for etableringen af ansættelser med løntilskud. 
 
Forslag til løsning: At ekspeditionstid på endelige bevillinger bliver mindre, 
og at jobcentrene stopper med at benytte sig af betinget bevilling. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Virksomheder kan få tilskud til voksenlærlinge 
inden for fagområder med gode beskæftigelsesmuligheder og på områder 
med mangel på arbejdskraft, jf. blandt andet § 68, stk. 2 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesregionerne offentliggør hvert halve år 
en liste med fagområder, hvor der kan iværksættes voksenlærlingeforløb. 
 
Problem: Voksenlærlingelisterne tager ikke højde for den fremadrettede 
udvikling på arbejdsmarkedet. Det betyder fx, at større anlægsarbejder og 
erhvervsprojekter ikke indgår i voksenlærlingelisten, selvom der vil være 
gode beskæftigelsesmuligheder inden for kort tid. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At voksenlærlingelisten i højere grad inddrager den fremtidige udvikling 
på arbejdsmarkedet. 
(2) At det bliver muligt at søge om dispensation fra listen med henvisning til 
konkrete erhvervsprojekter eller anlægsarbejder. 
(3) At der kan gives forhåndstilsagn om etablering af voksenlærlingeforløb 
ud over en halvårlig periode. 
 
 

172 X 172 Stop for brugen af betinget bevilling (ikke 
statslig regel) 

173 X 173 Mere fremsynede voksenlærlingelister 
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Afsnit 15: Fleksjob og ledighedsydelse 

 
Fleksjob og 
ledigheds-
ydelse 
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Regler og arbejdsgange: Løntilskuddet til fleksjobansatte ydes som 
halvdelen eller to tredjedele af en passende overenskomstmæssig løn, jf. § 
71 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Problem: Reglerne omkring tilskudsberegningen er meget detaljerede. Der 
skal tages stilling til, hvilke lønelementer der kan ydes tilskud til. Det gælder 
for eksempel tillæg for forskudt tid, ferietillæg og pensionsindbetalinger. En 
forslagsstiller oplyser, at der indgår 32 elementer i beregningen, og at disse 
skal kontrolleres hver måned.  
 
Beregningerne er ressourcekrævende for jobcentrene og virksomheder. De 
komplicerede regler fører til fejl og berigtigelser, som giver usikkerhed om 
budgettet hos både kommune og arbejdsgiver. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At der anvendes samme faste timetakster for fleksjobtilskud som for 
private løntilskudsjob. Timesatsen udbetales for 37 timer ugentligt, men 
timesatsen differentieres efter personens arbejdsevne. 
(2) At arbejdsgiveren udbetaler løn svarende til restarbejdsevnen – for 
eksempel 15 timer, mens kommunen supplerer op med dagpenge for de 
resterende 22 timer. De 15 timer er i eksemplet beregnet som et antal 
arbejdstimer – fx 20 timer – korrigeret for, at den visiterede har 25 pct. 
nedsat arbejdskapacitet, i de 20 timer vedkommende er på virksomheden.  
(3) At ordningen om tilskud på halvdelen eller to tredjedele af lønnen 
fastholdes, men at beregningen alene sker på grundlønnen. 
(4) At kravene om månedlig genberegning afskaffes og erstattes af 
eksempelvis kvartalsvis genberegning. Alternativt skal der alene ske 
genberegning, når aflønning eller andre ansættelsesforhold ændres. 
(5) At blanketgang og beregning i forbindelse med ændret arbejdstid for en 
fleksjobansat forenkles. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Selvstændige erhvervsdrivende med 
begrænsninger i arbejdsevnen kan visiteres til fleksjob i egen virksomhed. 
Kommunen yder et tilskud på halvdelen eller to tredjedele af mindstelønnen 
inden for arbejdsområdet. Tilskuddet udbetales til den selvstændige og skal 
som udgangspunkt bruges til at ansætte en afløser eller benytte under-
leverandør. Tilskuddet kan dog også bruges som kompensation for nedgang 
i indtægt. 
 
Problem: Der er ikke fastsat nærmere regler for beregningen af tilskuddet til 

174 X 174 Enklere beregning af fleksjobtilskud for 
lønmodtagere 
 

175 X 175 Enklere tilskudsberegning for 
selvstændige fleksjobvisiterede  
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selvstændige fleksjobvisiterede. Derfor bruger kommunerne mange 
ressourcer på at beregne tilskuddet. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At der indføres et supplerende loft over tilskuddet til selvstændige 
fleksjobvisiterede, der ikke ansætter en afløser. Det supplerende loft består 
i, at tilskuddet maksimalt kan udgøre det dobbelte af virksomhedens 
overskud før tilskud. Målet er på en enkel måde at forhindre tilskud til 
virksomhed, der har eller udvikler sig til at have hobbylignende karakter. 
(2) At selvstændige, der ansætter en afløser, får beregnet tilskud som 
tilskuddet til andre arbejdsgivere, der ansætter lønmodtagere i fleksjob. 
  
 

Regler og arbejdsgange: En del fleksjobansættelser sker i samme 
virksomhed, som den fleksjobvisiterede hidtil har haft ordinær ustøttet 
beskæftigelse i.  
 
Problem: Der bliver ikke lavet en ordentlig vurdering af arbejdsevnen i 
forhold til, om en person for eksempel kunne varetage ordinær 
beskæftigelse inden for et andet fag end sit hidtidige.  
 
Forslag til løsning: At der indføres eksplicit krav om, at personers 
arbejdsevne altid skal afprøves på andre arbejdspladser og i andre 
arbejdsfunktioner end den hidtidige, før der kan visiteres til fleksjob. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Arbejdsgiverne skal registrere, når fleksjobbere er 
syge. Det giver sygedagpengerefusion, der så modregnes i det løntilskud, 
arbejdsgiveren får for fleksjobbet, jf. § 3 i bekendtgørelse om fleksjob.  
 
Problem: Det er en meget kompliceret beregning, som ender med næsten at 
gå i nul, fordi sygedagpengene og tilskuddet til fleksjob er næsten lige store 
for mange fleksjobansatte. Samtidig er fleksjobansatte ofte syge, hvorfor 
beregningen skal foretages mange gange. En del arbejdsgivere afstår derfor 
fra at indberette sygdom. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At afskaffe reglen om sygedagpengerefusion og modregning i løntilskud 
til fleksjob. I stedet udbetales løntilskuddet uanset sygdom. Hvis løn-
tilskuddet blev ydet med fast sats svarende til dagpenge, ville det gå lige op. 
Kun ved længere tids sygdom informeres jobcentret med henblik på 
sygeopfølgning.  

176  176 Skærpede krav til arbejdsprøvning før 
fleksjobansættelse i samme virksomhed  

177 X 177 Enklere regler for sygemeldte 
fleksjobansatte 
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(2) At der etableres et it-system, så der sker en automatisk samkøring 
mellem sygedagpengesystemet og tilskudssystemet, så arbejdsgiveren 
automatisk trækkes i tilskud, når der udbetales sygedagpengerefusion. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Der skal laves årlig opfølgning på alle fleksjob, jf. § 
10 i lov om aktiv socialpolitik.  
 
Problem: Det er tidskrævende at foretage opfølgningen. Samtidig virker 
opfølgningen overflødig. En fleksjobansat, der har været ansat samme sted i 
årevis uden problemer, bør betragtes som andre ansatte. 
 
Forslag til løsning: At kravet om årlig opfølgning afskaffes. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Ledige fleksjobvisiterede, der venter på deres 
første fleksjob, er underlagt forskellige regler alt efter det tidligere 
forsørgelsesgrundlag. For eksempel gælder der forskellige regler for 
personer, der kommer fra a-dagpenge og kontanthjælp. Forskellene 
vedrører blandt andet ydelsens størrelse, revurdering, befordring, jobplaner 
og refusion, jf. blandt andet § 74a og § 74i i lov om aktiv socialpolitik. 
 
Problem: Det er kompliceret at holde styr på de forskellige regelsæt, og det 
fører til øget risiko for fejladministration – herunder fejl, der har betydning for 
refusionen. Samtidig er det en uforklarlig forskelsbehandling i forhold til 
borgere med ens problemer.  
 
Forslag til løsning:  
(1) At reglerne harmoniseres, så de er ens uanset forudgående forsørgelse. 
Det gælder såvel ydelse som øvrige regler. Ydelsen kunne for eksempel 
være ledighedsydelse.  
(2) At forsørgelsesmulighederne indskrænkes til to ydelser – ledigheds-
ydelse og særlig ydelse. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Fleksjobvisiterede har i forhold til ansættelse i 
fleksjob ikke andre problemer end ledighed. De står således til rådighed for 
et fleksjob. Alligevel har fleksjobvisiterede ikke ret og pligt til tilbud. 
 

178 X 178 Årlig opfølgning på fleksjob afskaffes 

179 X 179 Ydelse og regler for personer visiteret til 
fleksjob harmoniseres  

180 X 180 Fleksjobvisiterede ledige gives samme 
rettigheder og pligter som andre ledige 
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Problem: Fleksjobvisiterede er blandt de ledige, der har størst risiko for 
langtidsledighed. Trods dette har de færre rettigheder og pligter i forhold til 
aktive tilbud. Modtagere af ledighedsydelse har med andre ord mulighed for 
at være passive, hvilket gør det vanskeligt at afgøre, om de reelt står til 
rådighed for et fleksjob. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At fleksjobvisiterede får samme rettigheder og pligter som andre ledige. 
Både når det gælder tilbud, rådighed, kontaktsamtaler mv. Til gengæld 
droppes kravet om revurdering. 
(2) At der indføres samme varighedsbegrænsning på to år på 
ledighedsydelse, som gælder for a-dagpenge – eller alternativt, at 
ledighedsydelsen aftrappes over tid.  
(3) At reglerne om ledighedsydelse flyttes til beskæftigelseslovgivningen for 
at sikre sammenhæng med reglerne for andre ydelser. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Sanktionen ved selvforskyldt ledighed er ikke den 
samme for modtagere af a-dagpenge som for modtagere af ledighedsydelse 
og særlig ydelse. I nogle tilfælde får modtagere af a-dagpenge en mindre 
sanktion end modtagere af ledighedsydelse og særlig ydelse. 
 
Problem: Det kan være vanskeligt at forstå, at modtagere af ledighedsydelse 
og særlig ydelse sanktioneres hårdere end a-dagpengemodtagere. 
 
Forslag til løsning: At sanktionsreglerne for modtagere af ledighedsydelse og 
særlig ydelse ændres, så de bliver identiske med sanktionsreglerne for a-
dagpengemodtagere. 
 
 

Regler og arbejdsgange: De faglige organisationer er inddraget, når den 
tilskudsberettigede aflønning til en fleksjobber skal findes, jf. § 72 i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Problem: Den formelle rolle bliver i nogle tilfælde brugt til at inddrage andre 
spørgsmål – for eksempel, hvorvidt fleksjobberens arbejdsgiver har tegnet 
kollektiv overenskomst. Samtidig får kommunerne vidt forskellig besked om, 
hvad der er det rette lønniveau – alt efter hvilken medarbejder i den faglige 
organisation, de taler med. 
 

181 X 181 Sanktionerne for modtagere af ledigheds-
ydelse og særlig ydelse harmoniseres fuldt 
ud med a-dagpengereglerne  

182 X 182 Klarere regler om fagforeningers rolle i 
forbindelse med fleksjob  
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Forslag til løsning: At der laves en simpel timetakst for tilskuddet. Så 
behøver faglige organisationer ikke at have nogen formel funktion i forhold til 
at udregne en tilskudsberettiget løn. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Det tager ofte et halvt til et helt år at få etableret et 
fleksjob. 
 
Problem: Virksomhederne ønsker ofte at benytte fleksjob i forhold til 
hidtidige ansatte, der er sygemeldte. Men under en sygemelding har 
virksomheden ofte betydelige lønudgifter. Den økonomiske belastning 
betyder, at personer, der står med et muligt fleksjob på hånden, kan fortabe 
muligheden under den langvarige sagsbehandling, fordi arbejdsgiver mister 
tålmodigheden. 
 
Forslag til løsning: At der sættes en frist i lovgivningen for, hvor lang tid det 
må tage jobcentret at træffe en afgørelse på fleksjobansøgninger.  
 
 

Regler og arbejdsgange: Der er mange fleksjobvisiterede på 
ledighedsydelse. Samtidig angiver flere virksomheder, at de ikke kan få 
anvist fleksjobvisiterede fra kommunen, når de har en ledig stilling. 
 
Problem: Arbejdsmarkedet for fleksjobbere fungerer ikke smidigt, når der på 
samme tid er høj ledighed og problemer med at rekruttere. 
 
Forslag til løsning: At der skabes et mere gennemsigtigt arbejdsmarked, så 
ledige fleksjobvisiterede og virksomheder lettere kan komme i kontakt – 
også uden kommunens mellemkomst. Det kan ske via særlige jobportaler for 
fleksjob, mere information til arbejdsgivere samt et offentligt vikarbureau 
bemandet med fleksjobvisiterede. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Der er mange fleksjobvisiterede, som ikke har et 
fleksjob. De modtager i stedet ledighedsydelse eller en anden offentlig 
ydelse. 
 
Problem: Langt flere er visiteret til fleksjob, end der er ledige job. Samtidig 
kan fleksjob i det offentlige blive fortrængt af offentlige løntilskudsjob. 

183 X 183 Hurtigere etablering af fleksjob  

184 X 184 Løse paradoksproblemer på 
arbejdsmarkedet for fleksjobvisiterede  

185 X 185 Flere fleksjob i det offentlige  
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Forslag til løsning:  
(1) At der i lighed med løntilskudsområdet kommer kvoter for fleksjob i det 
offentlige.  
(2) At jobcentret betaler hele lønnen for personer i offentlige fleksjob og i 
almene foreninger for at gøre fleksjobvisiterede mere attraktive for disse 
arbejdsgivere. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Fleksjob kan først tilbydes, når alle relevante tilbud 
efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har været afprøvet, og når 
personen er forsøgt omplaceret på arbejdspladsen. Kun tilfælde, hvor det er 
åbenbart formålsløst at gennemføre de nævnte foranstaltninger, er undtaget, 
jf. § 70 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Problem: En del arbejdsprøvninger er formålsløse, herunder tilfælde hvor 
den samme person arbejdsprøves igen og igen. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At antallet af arbejdsprøvninger begrænses – for eksempel ved at sætte 
en øvre grænse for, hvor mange arbejdsprøvninger en enkelt person kan få.  
(2) At sagsbehandleren skal have flere muligheder for at lave fritagelser.1  
 
 

Regler og arbejdsgange: Den nuværende visitation til fleksjob for 
selvstændige foregår – som for lønmodtagere – efter bestemmelserne i § 70 
i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Problem: Det er for svært at få en fleksjobvisitation til selvstændig 
erhvervsdrivende.  
 
Forslag til løsning:  
(1) At undlade arbejdsprøvning, hvis borgeren har en eksisterende 
virksomhed. 
(2) At der etableres en mere eller mindre generel mulighed for, at 
fleksjobvisiterede kan vælge at prøve at starte selvstændig virksomhed og få 
udbetalt fleksjobtilskud som støtte hertil. 
 
 

                                                        
1 En række forslagsstillere nævner den samme problemstilling i forhold til tilkendelse af 
førtidspension. 

186 X 186 Mindre brug af arbejdsprøvninger  

187 X 187 Lempeligere adgang til at starte eller 
fortsætte selvstændig virksomhed med 
fleksjobtilskud 
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Regler og arbejdsgange: Kommunen udbetaler ledighedsydelse til personer, 
der er visiteret til fleksjob, men er ledige, jf. kapitel 7 i lov om aktiv 
socialpolitik.  
 
Problem: Kommunens udbetaling af ledighedsydelsen sker op til otte dage 
for sent. Det giver store likviditetsproblemer, fordi langt de fleste regninger 
forfalder den første i måneden. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At udbetalingen af ledighedsydelse flyttes fra kommunerne.  
(2) At kommunen pålægges strafrenter, når udbetalingen falder for sent. 
 

188 X 188 Rettidig betaling af ledighedsydelse 
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Afsnit 16: Revalidering 

 
Revalidering 
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Regler og arbejdsgange: Med forskellige lovændringer i de senere år er det 
blevet muligt at give aktive tilbud til alle jobcentrets målgrupper.  
 
Problem: Det er vanskeligt for sagsbehandlerne at afgrænse den 
tilbageværende målgruppe for revalideringsordningen. Det understreges af 
en afgørelse fra Ankestyrelsen, som siger, at revalidering ikke kan bruges til 
at kompensere for tidligere uddannelse. Hvis man kan varetage et ufaglært 
job, er man ikke berettiget til revalidering. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At regelsættet om revalidering opdateres, så det tager højde for de 
mange nye muligheder i den øvrige beskæftigelseslovgivning. Som et led i 
denne opdatering flyttes hele lovgivningen om revalidering fra lov om aktiv 
socialpolitik til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, så lovgivningen 
omkring alle aktive tilbud er samlet, og så der sikres bedre sammenhæng 
med de øvrige beskæftigelsesrettede ydelser og redskaber. 
(2) At revalideringsordningen afskaffes.  
 
 

Regler og arbejdsgange: Forrevalidering gives til personer, der har behov for 
et erhvervsmodnende eller afklarende forløb, før der kan tages stilling til, om 
de skal i et egentligt revalideringsforløb, eller om andre tilbud er mere 
relevante. Reglerne om forrevalidering fremgår af kapitel 6 i lov om aktiv 
socialpolitik. 
 
Problem: I dag kan alle, der har behov for det – i modsætning til tidligere – få 
beskæftigelsesrettede tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
Derfor virker reglerne om forrevalidering overflødige. Ordningens rolle er 
meget uklar. Ordningen har ydermere den ulempe, at den skaber 
forventninger hos borgeren om en efterfølgende revalidering. Og det sker 
langt fra altid.  
 
For jobcentret gør det en administrativ forskel, om en borger er på 
forrevalidering eller modtager et aktivt tilbud som kontanthjælpsmodtager. 
Ved forrevalidering skal jobcentret nemlig ikke lave timesedler og give 
sanktioner. Samtidig er der særlige regler om støtte til forrevalidender med 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 
 
Forslag til løsning: At reglerne om forrevalidering afskaffes. Samtidig 
foreslås det, at de særlige regler om støtte til forrevalidender med nedsat 

189  189 Modernisering af reglerne vedrørende 
revalidering 

190 X 190 Afskaffelse af reglerne om forrevalidering 
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fysisk eller psykisk funktionsevne fremover skal gælde alle personer med 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har behov for tilbud efter lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Der foretages opfølgning hver fjerde uge, indtil tre 
måneder før en revalideringsplan afsluttes.  
 
Problem: Hver fjerde uge er alt for hyppigt – særligt i de revalideringsplaner, 
som består af ordinær uddannelse. Til gengæld er der brug for hyppig 
opfølgning de sidste tre måneder, hvor det ikke sker i dag. 
 
Forslag til løsning: At der bliver større frihed til at bestemme, hvor hyppigt 
der skal følges op.  
 
 

Regler og arbejdsgange: Revalidender kan kun ansættes til overenskomst-
mæssig løn i løntilskudsjob under særlige omstændigheder, jf. § 51 i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats. Det betyder, at det er sværere at blive ansat 
i løntilskud som revalidend, end det er for andre. En af to betingelser skal 
være opfyldt. Enten skal der foreligge særlige forhold, fx at personen er over 
den sædvanlige uddannelsesalder, tidligere har haft tilknytning til 
arbejdsmarkedet eller har pligt til at forsørge ægtefælle eller børn. Eller der 
skal være tale om en person i elev- eller lærlingeforløb, som på grund af 
omfattende psykiske, fysiske eller sociale problemer alene er i stand til at 
yde en meget begrænset arbejdsindsats. 
 
Til gengæld har revalidender – hvis de opnår ansættelse med løntilskud i det 
offentlige – mulighed for en højere aflønning, end andre har, jf. § 51 i lov om 
aktiv socialpolitik. Reglerne indebærer, at vedkommende kan modtage 
overenskomstmæssig løn, uanset om løntilskudsansættelsen sker i det 
offentlige eller i det private. For øvrige løntilskudsansatte gælder dette alene 
ved private løntilskudsjob, mens man bevarer hidtidigt ydelsesniveau ved 
ansættelse i offentligt løntilskudsjob. 
 
Problem: De særlige regler betyder, at jobcentermedarbejderne skal holde 
styr på flere regler i forbindelse med ansættelse med løntilskud. Samtidig 
medfører reglerne, at revalidender generelt har sværere ved at opnå 
ansættelse med løntilskud og dermed overenskomstmæssig løn i det 
private. Omvendt har de – i modsætning til andre ledige – mulighed for 
overenskomstmæssig løn ved ansættelse med løntilskud i offentlige 
virksomheder. 
 

191 X 191 Fleksible regler for opfølgning ved 
revalidering (ikke statslig regel) 

192 X 192 Reglerne om revalidering på virksomhed 
med overenskomstmæssig løn forenkles 
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Forslag til løsning: At man lemper eller afskaffer de skærpede krav for 
adgang til ansættelse med løntilskud for revalidender. Samtidig afskaffes de 
særlige regler om revalidenders aflønning i offentlige løntilskudsjob. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Der findes særregler for revalidender i elevforløb, 
hvis revalidenden er omfattet af særlige forhold. Det er tilfældet, hvis 
revalidenden fx er over den sædvanlige uddannelsesalder, tidligere har haft 
tilknytning til arbejdsmarkedet eller har pligt til at forsørge ægtefælle eller 
børn. Når de særlige forhold er gældende, får revalidenden overenskomst-
mæssig løn under elevforløbet. Det fremgår af § 51 i lov om aktiv 
socialpolitik. 
 
Problem: Når en revalidend opfylder betingelserne om særlige forhold, 
betaler kommunen et løntilskud til arbejdsgiveren. Løntilskuddet fastsættes 
med udgangspunkt i forskellen mellem elevlønnen, som arbejdsgiveren 
betaler, og den mindste overenskomstmæssige løn på området. Dette 
betalingsprincip svarer til princippet i voksenlærlingeordningen. 
Det betyder i realiteten, at der i dag er to parallelle ordninger for elevforløb, 
hvor eleverne opnår overenskomstmæssig løn under forløbet. 
 
Forslag til løsning: Det foreslås, at revalidender, der er fyldt 25 år, og som 
skal i elevforløb, omfattes af voksenlærlingeordningen. Forslaget indebærer, 
at der skal tilføjes særregler for revalidender i reglerne for voksenlærlinge.  
Samtidig foreslås det, at betingelserne om særlige forhold for revalidender 
under 25 år i elevforløb bevares. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Kommunen skal godkende uddannelsesønskerne 
hos en revalidend, idet revalideringsforløbet tilrettelægges af kommunen, jf. 
§ 47 i lov om aktiv socialpolitik. 
 
Problem: Kommunen kan blive ved med at afvise uddannelsesønsker. 
 
Forslag til løsning: Godkendelse af flere uddannelsesønsker under 
revalideringsordningen. 
 
 

 

193 X 193 Elevforløb for revalidender over 25 år 
integreres i voksenlærlingeordningen 

194 X 194 Færre afslag på uddannelsesønsker for 
personer godkendt til revalidering 
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Afsnit 17: Diverse tilskud 

 
Diverse tilskud 
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Regler og arbejdsgange: Efter kapitel 15 i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats kan ledige, der aktiveres, modtage befordringsgodtgørelse. Formålet 
er at sikre, at udgifter til transport ikke står i vejen for det rette aktiverings-
tilbud. 
 
Problem: Reglerne om befordringsgodtgørelse er indviklede og gør forskel 
på ydelsesmodtagerne. Der er forskel på reglerne for forsikrede og ikke-
forsikrede ledige. Og for forsikrede ledige er der forskel på 
befordringsgodtgørelsen til selvvalgt uddannelse alt afhængigt af, om der er 
tale om en arbejdsmarkedsuddannelse eller ej. Derudover beskattes 
godtgørelsen forskelligt – og på grund af skattepligten for visse godtgørelser 
er det svært for den ledige at gennemskue den reelle kompensation.  
 
Samtidig er der det helt grundlæggende problem, at godtgørelsen ofte ikke 
dækker de faktiske omkostninger – dette gør sig i særlig grad gældende i 
landområder med store afstande og ringe dækning med offentlige 
transportmidler.  
 
Forslag til løsning:  
(1) At alle grupper får dækket deres faktiske udgifter til transport efter bilag – 
dog maksimalt udgiften til billigste offentlige transport. Det vil ikke give 
væsentligt mere administration, da kommunen allerede i dag skal opgøre 
udgifterne for den enkelte borger, før der udbetales tilskud. 
(2) At alle grupper fremover får samme skattefri kilometersats i befordrings-
godtgørelse – dog dækkes de faktiske udgifter for personer med nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne.  
(3) At transportgodtgørelsen erstattes af et fast aktiveringstillæg. 
(4) At overførselsmodtagere betragtes som lønmodtagere, når de er i 
aktivering, så de får adgang til det almindelige befordringsfradrag. 
(5) At førtidspensionister får samme muligheder for transportgodtgørelse 
som andre grupper, når de modtager tilbud efter kapitel 12 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats. 
(6) At befordringsgodtgørelse kan udbetales på forhånd af hensyn til de 
lediges likviditet. 
(7) At fjerne administrationen af transportgodtgørelse fra jobcentrene for så 
vidt angår forsikrede ledige i selvvalgt uddannelse, da det alligevel er a-
kassen, der har beslutningskompetencen i disse sager. 
 
 

195 X 195 Harmonisering af reglerne om 
befordringsgodtgørelse ved aktive tilbud 
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Regler og arbejdsgange: Der kan ydes støtte til en mentor efter §§ 78-81 i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Problem: De nuværende regler er bureaukratiske med mange papirgange og 
kontroller. De relativt små beløb, der søges om, står ikke mål med det 
administrative besvær. Samtidig er det vidt forskelligt fra jobcenter til 
jobcenter (og internt i jobcentret fra medarbejder til medarbejder), hvornår 
der kan bevilges mentor – og hvilke dokumentationskrav, der er.  
 
Det forekommer uklart, hvad en mentor skal kunne, og det er 
uhensigtsmæssigt, at jobcentrene først kan uddanne mentorer på en 
virksomhed efter, at der er henvist borgere til virksomheden. Endelig har 
mindre virksomheder vanskeligt ved at klare det administrative arbejde i 
forbindelse med en mentor. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At afgrænse mentorordningen til beskæftigelsestiltag, så der er en klar 
arbejdsdeling i forhold til sociallovgivningens mulighed for støttepersoner. 
(2) At der kan uddannes mentorer på en virksomhed, før der henvises 
borgere til virksomheden. 
(3) At støtten udbetales ud fra ensartede objektive kriterier i hele landet. 
(4) At støtten ydes som et fast beløb pr. virksomhed, uanset hvor mange 
timer mentor bruger på sine mentorfunktioner. 
(5) At afregningen kan ske via elektronisk fakturering og NemRefusion. 
(6) At mindre virksomheder kan gå sammen om en fælles mentor. 
(7) At indsamle forslag til forenklinger af mentorordningen fra jobcentre og 
virksomheder. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Det er – som noget nyt – blevet muligt at give 
mentorstøtte til unge under 30 år, der er i ordinær uddannelse, hvis de har 
fået en indsats i jobcentret, jf. § 78 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  
 
Problem: Det er en administrativ belastning, at der nu er kommet endnu et 
regelsæt vedrørende mentorer. 
 
Forslag til løsning: At det generelle regelsæt om mentorer tilpasses, så 
jobcentrene har større frihed i brugen af instrumentet. Dette vil være lettere, 
end at regelsættet ændres gennem tilføjelse af nye specifikke 
anvendelsesmuligheder, som kræver ekstra administration. 
 
 

196 X 196 Enklere mentorordning 

197 X 197 Mentorer til personer i ordinær uddannelse 
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Regler og arbejdsgange: Der er i dag en række procedurer for at søge 
penge fra varslingspuljen, det vil sige den pulje hvorfra man kan få tilskud til 
en række aktiviteter i forbindelse med større afskedigelser. 
 
Problem: Procedurerne kan være så komplicerede, at virksomhederne 
afholder sig fra at søge. 
 
Forslag til løsning: At procedurerne for varslingspuljen forenkles. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Reglerne om jobrotation fremgår af kapitel 18 i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats.  
 
Problem: Arbejdsgiverne har vanskeligt ved at forstå og benytte sig af 
jobrotationsordningen. 
 
Forslag til løsning: At ordningen forenkles. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Det er i dag muligt at få bevilliget flyttehjælp efter 
kapitel 13 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Problem: Ordningen anvendes kun i meget begrænset omfang. I 2007-2009 
var det årlige forbrug i hele landet på i alt ca. 250.000 kr. 
 
Forslag til løsning: At ordningen afskaffes. 
 
 

Regler og arbejdsgange: I dag aflønnes personlige assistenter med 
forskellige takster alt efter anciennitet og geografi. 
 
Problem: De forskellige satser giver meget administration i forbindelse med 
skift af assistent og behov for genberegning ved optjent anciennitet. 
Samtidig er forskellen i timetakster meget små. Det drejer sig om +/- 5 kr. pr. 
time. 

198 X 198 Enklere regler for varslingspuljen  

199 X 199 Enklere jobrotationsordning 

200 X 200 Afskaffelse af reglerne om flyttehjælp 

201 X 201 Enklere satser for personlig assistance  
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Forslag til løsning: At der laves en enkel centralt fastsat takst for aflønning af 
personlig assistent. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Sagsbehandlere savner mulighed for at tildele 
enkeltydelser. 
 
Problem: Sagsbehandlere oplever, at ydelseskontoret i vidt omfang afslår 
forslag om psykologbistand og forslag om enkeltydelser til kontanthjælps-
modtagere. 
 
Forslag til løsning: At der gives retskrav på sådanne ydelser, så den enkelte 
sagsbehandler ikke behøver at søge i andre dele af kommunen. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Der er ikke retskrav på befordringsgodtgørelse, når 
ledige skal til jobsamtaler hos potentielle arbejdsgivere. 
 
Problem: Transport til jobsamtaler er en stor udgiftspost, hvis man har en lav 
indkomst. 
 
Forslag til løsning: At der indføres retskrav på godtgørelse. 
 
 
 
 
 

202 X 202 Flere retskrav på enkeltydelser 

203 X 203 Retskrav på befordringstilskud til 
jobsamtaler 
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Afsnit 18: Refusion 

 
Refusion 
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Regler og arbejdsgange: I reglerne om refusion er der knyttet forskellige 
refusionssatser til de forskellige forsørgelsesydelser. Samtidig er der 
forskellige regler for, hvor store driftsudgifter der kan ydes refusion til – alt 
afhængig af hvilken type ydelsesmodtager, driftsudgifterne vedrører. 
 
Problem: Refusionssystemet er uoverskueligt, og der bruges ressourcer på 
at finde ud af og tænke i, hvordan der opnås størst refusion. Derudover er 
der elementer, der er så indviklede, at de ikke har styrende effekt.  
 
Forslag til løsning:  
(1) At der indføres samme refusionssatser på tværs af ydelser. 
(2) At der indføres samme driftsloft for alle ydelser – inklusiv ydelser, hvor 
der ikke er driftsloft i dag (fx sygedagpenge). 
 
 

Regler og arbejdsgange: I maj 2010 udsendte Arbejdsmarkedsstyrelsen 
”Vejledning om kommunernes opgørelse af administrations- og driftsudgifter 
ved aktivering”. Vejledningens formål er at præcisere lovgivningens 
bestemmelser om statsrefusion til kommunernes drifts- og 
administrationsudgifter. 
 
Problem: Vejledningen afstedkommer en stor registreringsmængde for 
personalet, der skal registrere tidsforbrug ned til hvert kvarter. Det anslås, at 
medarbejderne hver især skal bruge mindst 15 minutter om dagen på disse 
registreringer. Samtidig skal der ansættes nyt personale i jobcentrene til at 
samle og optælle timeregistreringerne. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At konteringsreglerne forenkles ved, at refusionen for driftsudgifter 
afskaffes. 
(2) At vejledningen genovervejes, revideres eller trækkes tilbage. 
(3) At vejledninger af denne karakter udarbejdes med tæt inddragelse af 
praktikerne i jobcentrene, så der sikres et større medejerskab i jobcentrene. 
 

204 X 204 Enklere refusionssystem 

205 X 205 Enklere opgørelse af administrations- og 
driftsudgifter 
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Regler og arbejdsgange: For dagpengemodtagere er der i 2010 indført 
automatisk time for time beregning af refusionen. Der er ikke en lignende 
automatisk beregning af refusion for kontant- og starthjælpsmodtagere. 
 
Problem: Det er uhensigtsmæssigt at have to forskellige ordninger, og det 
kan være svært at forstå, at der er behov for to forskellige modeller. 
Samtidig indebærer den nuværende ordning på kontanthjælpsområdet et 
stort administrativt arbejde for at sikre korrekt kontering. Endvidere skaber 
timekravet på 25 timer for at opnå høj refusion på hele kontanthjælpsydelsen 
et uheldigt incitament til kun at aktivere præcist dette timetal. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At der indføres en automatisk beregning af refusionen for kontant- og 
starthjælpsmodtagere på timebasis – på samme måde som det er tilfældet 
for modtagere af a-dagpenge. 
(2) At kommunerne – i stedet for at skulle dokumentere og registrere 
refusion på personniveau – modtager refusion på baggrund af den samlede 
rettidighed og aktivering, som opgøres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Bestemmelserne om refusion fremgår blandt andet 
af kapitel 14 i lov om aktiv socialpolitik og kapitel 23 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats. I dag er finansieringen af kommunernes indsats i vid 
udstrækning afhængig af, om de opfylder en række proceskrav om fx 
rettidighed og dokumentationskrav. 
 
Problem: Det er en gennemgående pointe i henvendelserne, at man ikke 
kan afbureaukratisere beskæftigelsesområdet uden at lave en 
grundlæggende reform af incitaments- og styringssystemet. I dag lever 
kommunerne med en lang række styringsparametre – proceskrav, 
resultataflønning, refusion, minimumsrettigheder mv. – som ikke altid peger i 
samme retning. 
 
Når jobcentre og a-kasserne måles på rettidighed, og kommunerne 
belønnes økonomisk for at opfylde rettidigheden, så fokuserer de på det. De 
fokuserer mindre på, om tilbud og samtaler er meningsfyldte. 
  
Forslag til løsning:  
(1) At der i stedet for en detaljeret aktivitetsstyring på individniveau opstilles 
overordnede mål og rammer for den samlede indsats, som er styrende for 
refusionen.  

206 X 206 Automatisk beregnet refusion på timebasis 
for kontant- og starthjælpsmodtagere 

207 X 207 Økonomisk styring af beskæftigelses-
indsatsen fokuseres på resultater frem for 
proces  
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(2) At kommunerne i højere grad måles på deres resultater frem for proces. 
Kommunerne bør således i højere grad få refusion på baggrund af, hvorvidt 
de får de ledige i arbejde – ikke på baggrund af, hvordan de gør det. 
(3) At kommunerne ikke måles på – og modtager refusion på baggrund af – 
rettidigheden af deres opfølgningssamtaler med sygedagpengemodtagere, 
men at refusion i stedet tager udgangspunkt i varigheden af 
sygedagpengeforløbene. 
(4) At udvalgte jobcentre får mulighed for at fungere med et minimum af 
regler.  
(5) At refusionsreglerne forenkles med inspiration fra Arbejdsmarkeds-
kommissionens anbefalinger. 
(6) At man afskaffer alle proceskrav og alene styrer kommunerne via 
økonomiske incitamenter. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Kommunen mister refusionen til ledighedsydelse i 
tre år, hvis der ikke foretages revurdering af ydelsesmodtageren inden 
vedkommende har haft 12 måneders ledighed inden for 18 måneder, jf. § 
74c i lov om aktiv socialpolitik. 
 
Problem: Blot revurderingen er én dag forsinket, mister kommunen 
refusionen i tre år uden mulighed for at generhverve den. Derudover mistes 
refusionen af løntilskud til fleksjob i samme periode for pågældende person. 
Det betyder, at kommunen kan have et mindre incitament til at hjælpe den 
fleksjobvisiterede i et fleksjob. Dette forekommer som en voldsom 
konsekvens i forhold til forseelsens størrelse.  
 
Forslag til løsning: At kommunerne får mulighed for at generhverve retten til 
refusion, når revurderingen er foretaget, eller når der etableres et fleksjob.  
 
 

Regler og arbejdsgange: Kommunen får refusion af en del af ydelsen til 
ledige fleksjobvisiterede de første 18 måneder inden for 24 måneder. 
Herefter bortfalder refusionen, indtil den fleksjobvisiterede har haft ni 
måneders fleksjobbeskæftigelse inden for 18 måneder, jf. § 100 i lov om 
aktiv socialpolitik. 
 
Problem: Muligheden for at generhverve retten til refusion kan indebære, at 
kommunen spekulerer i at skaffe langtidsledige fleksjobvisiterede korte, 
kommunale fleksjob i stedet for at prioritere varige job. 
 
Forslag til løsning: At kommunernes mulighed for at generhverve ret til en ny 
refusionsperiode ophæves. Kommunen bærer den fulde udgift til 

208 X 208 Mindre konsekvenser af manglende 
revurdering af ledighedsydelsesmodtagere 

209 X 209 Muligheden for generhvervelse af refusion 
til ledige fleksjobvisiterede afskaffes 
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ledighedsydelse, særlig ydelse og kontanthjælp, når den fleksjobvisiterede 
har været ledig i 18 måneder inden for fem år. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Ledighedsydelse under ferie udbetales til såvel 
ledighedsydelsesmodtagere som personer i fleksjob. I dag refunderer staten 
35 pct. af kommunens udgifter til ledighedsydelse for personer, der ikke 
deltager i en aktiv indsats. Staten refunderer 50 pct. af udgifterne, når der er 
tale om ledighedsydelse under ferie, jf. § 104 i lov om aktiv socialpolitik.  
 
Problem: Det kan virke administrativt tungt for jobcentrene, at der findes 
flere forskellige refusionssatser for samme ydelse.  
 
Forslag til løsning: At refusionssatsen for ledighedsydelse under ferie 
harmoniseres med satsen for ledighedsydelse i øvrige passive perioder. Det 
vil sige 35 pct. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Virksomhederne kan få refusion for sygedagpenge. 
Derudover kan virksomhederne modtage forskellige løntilskud. 
 
Problem: Virksomheder er udsat for, at kommunerne administrerer 
refusions- og tilskudsordningerne forskelligt og i flere tilfælde forkert. 
Derudover kan der gå op til ni måneder, før refusionen udbetales. Særligt 
små virksomheder oplever, at forsinkelserne giver likviditetsproblemer. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At udbetalingen af refusioner centraliseres, så virksomhederne kun skal 
henvende sig et sted, og refusions- og tilskudsordningerne administreres 
ensartet.  
(2) At der indføres en maksimal ventetid for udbetaling af refusion. For sent 
udbetalt refusion skal bevirke, at det offentlige pålægges strafrenter. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Den statslige refusion af udgifter til sygedagpenge 
gives med 35 pct. i passive perioder og med 65 pct. i aktive perioder, jf. § 62 
i lov om sygedagpenge. 
 
Problem: Der skal indberettes, hvornår en borger er i tilbud, og hvornår 

210 X 210 Højere refusion for ledighedsydelse under 
ferie afskaffes 

211 X 211 Hurtigere og bedre refusion til 
virksomhederne 

212 X 212 Differentieret refusion på sygedagpenge 
afskaffes 
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vedkommende ikke er – herunder skal omfanget af timer indberettes. Dette 
fører til ekstra administration i jobcentrene. 
 
Forslag til løsning: At den differentierede refusion bliver fjernet.  
 
 

Regler og arbejdsgange: Kommunerne skal kontere udgifterne på 
flaskehalsområdet til eksempelvis vejledning og opkvalificering som andre 
udgifter, jf. den digitale budget- og konteringsvejledning. Samtidig skal 
kommunen udarbejde en særskilt opgørelse over udgifterne på 
flaskehalsområdet, jf. § 9 i bekendtgørelse om anvendelse, fordeling, 
udbetaling mv. af midler fra den særlige statslige bevilling til at forebygge og 
afhjælpe mangel på arbejdskraft. 
 
Problem: Med de nuværende konteringsregler kan det ikke lade sig gøre at 
få it-systemerne til at generere en liste over udgifterne på flaskehalsområdet. 
Det betyder, at jobcentrene bruger mange ressourcer på manuelt at lave 
oversigter over de samlede udgifter på flaskehalsområdet. 
  
Forslag til løsning: At der oprettes en konto i den autoriserede kontoplan for 
hver enkelt målgruppe, der er nævnt i § 7, stk. 1 i bekendtgørelse om 
anvendelse, fordeling, udbetaling mv. af midler fra den særlige statslige 
bevilling til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft. Så kan 
udgifterne konteres direkte på disse konti. Det vil være en parallel ordning til 
den måde, der tidligere blev konteret på i de statslige jobcentre. Det sikrer, 
at jobcentrene nemt kan se, hvilke udgifter de har haft på flaskehalsområdet. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Nogle kommuner søger at få borgerne hurtigere i 
job ved at have en intensiv kontakt med dem. 
 
Problem: Når kommuner ansætter flere medarbejdere i jobcentret for at 
følge denne strategi, påvirker det serviceudgifterne i kommunerne. Flere 
ansatte i jobcentret kan betyde, at kommunen må fyre medarbejdere i andre 
dele af den kommunale forvaltning for ikke at overskride servicerammen. 
 
Forslag til løsning: At lønudgifter til medarbejdere i jobcentrene ikke 
medregnes under servicerammen. 
 

213 X 213 Mulighed for automatiseret udtræk af 
udgifterne på flaskehalsområdet 

214 X 214 Lønudgifter til medarbejdere i jobcentre 
medregnes ikke under servicerammen 
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Regler og arbejdsgange: Flere kommuner skærper indsatsen mod socialt 
bedrageri. 
 
Problem: Det er problematisk, at staten ikke støtter indsatsen mod socialt 
bedrageri økonomisk. Resultaterne af indsatsen kommer også staten til 
gode. 
 
Forslag til løsning: At der indføres statslig refusion af dele af lønnen til de 
medarbejdere, der afslører socialt bedrageri. 
 
 

Regler og arbejdsgange: For at kunne hjemtage den høje refusion på 65 pct. 
skal kommunerne kunne dokumentere, at der er gennemført en aktivitet med 
en varighed på minimum et bestemt antal timer om ugen. Denne 
dokumentation finder i dag sted via timesedler, som de ledige i tilbud skal 
udfylde og aflevere til jobcentret. 
 
Problem: Jobcentermedarbejdere har vanskeligt ved at se nytten af 
timesedlerne, da aktivitetens omfang vil fremgå af den relevante 
praktikaftale eller projektbeskrivelse. Timesedlerne opleves derfor som 
unødigt bureaukrati. 
 
Forslag til løsning: At timesedlerne afskaffes. Kravet om et bestemt antal 
aktiveringstimer dokumenteres i stedet med eksisterende aftaler og 
projektbeskrivelser.  
 
 

Regler og arbejdsgange: Refusionen for en række ydelser er forskellig 
afhængig af, om borgeren er i aktivering eller ej. 
 
Problem: Reglerne om differentieret refusion medfører et administrativt 
merarbejde i jobcentrene og på ydelseskontorerne. 
 
Forslag til løsning: At det undersøges, om de differentierede refusionssatser 
har en virkning på kommunernes incitamenter til at bringe borgerne i aktive 
tilbud. 
 

215 X 215 Statslig refusion til kommunalt ansatte, der 
undersøger socialt bedrageri 

216 X 216 Afskaffelse af krav om timesedler som 
dokumentation for timetal i aktive tilbud  

217 X 217 Undersøgelse af om forskellig refusion i 
aktive og passive perioder giver flere 
aktive tilbud  
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Regler og arbejdsgange: Refusionen bortfalder, hvis jobcentrene for 
eksempel ikke afholder samtaler til tiden eller ikke aktiverer i det rette 
omfang. 
 
Problem: I nogle tilfælde forekommer de økonomiske konsekvenser af 
manglende indsats ude af proportioner med den begåede forseelse. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At sanktionerne for overtrædelse af reglerne i højere grad bliver 
proportionelle med overtrædelsen.  
(2) At der indarbejdes større fleksibilitet, så flere hensyn kan begrunde en 
senere indsats uden økonomiske konsekvenser for kommunen. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Staten refunderer 65 pct. af kommunernes udgifter, 
når modtagere af kontant- og starthjælp er i aktive tilbud, mens refusionen er 
35 pct. i passive perioder, jf. § 100 i lov om aktiv socialpolitik. 
 
Problem: Kommunerne modtager mindre refusion, når personer på kontant- 
og starthjælp benytter sig af deres ret til en aktiveringsfri periode på en 
måned, jf. § 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det betyder, at 
kommunerne får lav refusionssats i en periode, hvor de ikke må aktivere. 
 
Forslag til løsning: At aktiveringsfri perioder medregnes i den aktive periode 
og dermed giver statsrefusion på 65 pct. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Finansierings- og konteringsreglerne for 
kommunernes administrationsudgifter er forskellige, afhængigt af om 
indsatsen gennemføres af jobcentret eller af anden aktør. Der er – afhængig 
af målgrupper og udgiftstyper – forskel på, om udgiften kan anmeldes til 
refusion, og om den tæller med i opgørelsen af servicerammen. 
 
Problem: De forskellige regler er vanskelige at forstå, svære at anvende og 
ressourcekrævende at administrere. 
 

218 X 218 Proportionalitet i refusionssystemet 

219 X 219 Ens refusion i aktive og aktiveringsfri 
perioder 

220 X 220 Ændrede finansieringsregler for 
administrationsudgifter hos anden aktør og 
hos jobcentret 
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Forslag til løsning:  
(1) At der skabes mere ensartede finansierings- og konteringsregler, uanset 
om indsatsen gennemføres af anden aktør eller jobcentret. 
(2) At administrative udgifter hos andre aktører tages ud af servicerammen. 
Alle udgifter til andre aktører vil være refusionsberettigende og kunne 
konteres på konto 5. 
(3) At alle jobcentrets udgifter, undtagen til husleje, inventar og eventuelt en 
del af lønudgifterne friholdes fra servicerammestyringen og gøres 
refusionsberettigende. 
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Afsnit 19: A-dagpenge 

 
A-dagpenge 
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Regler og arbejdsgange: I dagpengesystemet er det muligt at være enten 
deltids- eller fuldtidsforsikret, jf. kapitel 11 i lov om arbejdsløshedsforsikring 
mv. Der gælder særlige regler for de deltidsforsikrede vedrørende optagelse, 
medlemsbidrag, overflytning, beskæftigelseskrav, beregning af dagpenge og 
efterløn.  
 
Problem: Reglerne er svære at forstå og ressourcekrævende at administrere 
for a-kasserne. A-kasserne bruger således uforholdsmæssigt mange 
ressourcer på at administrere regler, der kun omfatter en lille (og faldende) 
del af de forsikrede (27.000 ud af cirka 2.200.000 forsikrede personer). 
Samtidig betyder muligheden for deltidsforsikring, at en del medlemmer 
kommer økonomisk i klemme på grund af reglerne om pligt til omforsikring. 
Det udløser nemlig en sanktion, hvis medlemmet glemmer at skifte kategori 
fra deltids- til fuldtidsforsikret. Et yderligere problem er deltidsforsikrede, der 
bliver selvstændige og glemmer at omforsikre sig. Da man ikke kan være 
deltidsforsikret som selvstændig, kan de risikere, at miste retten til 
dagpenge. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At muligheden for deltidsforsikring afskaffes. 
(2) At muligheden for deltidsforsikring afskaffes, mens muligheden for kun at 
stå til rådighed i 30 timer ugentligt mod en lavere dagpengesats bibeholdes. 
(3) At muligheden for deltidsforsikring bevares, men at det bliver muligt at 
omforsikre sig med tilbagevirkende kraft. Dermed får pligten til omforsikring 
ikke konsekvenser for en efterfølgende ret til ydelse. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Kombinationsforsikringen er et alternativ til at være 
forsikret som enten lønmodtager eller selvstændig, jf. kapitel 8a i lov om 
arbejdsløshedsforsikring mv. Der findes en række særregler for 
kombinationsforsikrede, blandt andet i forhold til beskæftigelseskravet, 
adgang til a-dagpenge og varigheden af dagpengeretten. Godt 1.500 
personer er kombinationsforsikrede. 
 
Problem: Et medlem, der er kombinationsforsikret, kan højst få dagpenge i 
78 uger mod 104 uger som almindelig forsikret. Det gør kombinations-
forsikringen mindre attraktiv, og medlemmerne har svært ved at forstå denne 
forskel. De forskellige regler betyder også, at a-kasserne skal have et særligt 
tælleværk til at sikre, at der ikke udbetales dagpenge udover de 78 uger.  
 

221 X 221 Afskaffelse eller ændring af  deltids-
forsikring 

222 X 222 Muligheden for kombinationsforsikring 
afskaffes eller ændres 
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Desuden skal a-kasserne foretage et skøn, når de skal vurdere, om et 
medlem driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse. Det er 
ressourcekrævende for a-kasserne. Endelig er der ikke altid overens-
stemmelse mellem, hvad a-kassen opfatter som selvstændig virksomhed, og 
hvad SKAT opfatter som selvstændig virksomhed. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At muligheden for kombinationsforsikring afskaffes. 
(2) At tidsbegrænsningen på 78 uger ændres til 104 uger. 
(3) At der indføres objektive kriterier for, hvornår et medlem driver 
selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse. De objektive kriterier skal 
bygge på skatte- og momslovgivningen. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Der sker modregning time-for-time for ledige, når 
de har bibeskæftigelse i selvstændig virksomhed. Samtidig skal de som 
ledige stå til rådighed, jf. § 8 i bekendtgørelse om drift af selvstændig 
virksomhed. 
 
Problem: Personer i gang med opstart af virksomhed får sjældent overskud  
af arbejdsindsatsen i virksomheden. Samtidig stiller jobsøgning og andre 
rådighedskrav sig i vejen for øget indsats i virksomheden, der kunne gøre 
virksomheden til hovedbeskæftigelse. Det samme gælder kravet om, at 
aktiviteter i virksomheden skal kunne varetages uden for normal arbejdstid. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At modregning i a-dagpenge sker krone for krone frem for time for time, 
så kun overskudsgivende aktiviteter modregnes.  
(2) At kombinationsforsikrede fritages for rådighed. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Medlemsbidraget til arbejdsløshedsforsikring bliver 
beregnet med kommatal. Af kapitel 12 i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. 
fremgår det, at det normale årlige bidrag er 4,8 gange højeste ugentlige 
dagpengesats. For ledige unge under 25 år, der får udbetalt det halve af den 
normale dagpengesats, er medlemsbidraget 1,8 gange højeste ugentlige 
dagpengesats. Endelig findes der et særligt bidrag for efterlønsmodtagere, 
der er overgået til efterløn fra overgangsydelse (under udfasning). Denne 
gruppe betaler 0,61 gange den højeste ugentlige dagpengesats i kontingent. 
 
Problem: Det er ressourcekrævende at opkræve forskellige medlemsbidrag 
fra forskellige medlemsgrupper. Det største praktiske problem er det særlige 
bidrag for unge forsikrede ledige. For en person i denne gruppe skal 

223 X 223 Mere lempelige regler for modregning og 
rådighed i kombinationsforsikring 

224 X 224 Enklere satser for medlemsbidrag 
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medlemsbidraget ændres, hver gang vedkommende ændrer status fra 
beskæftiget til ledig eller omvendt. Dette indebærer mange omberegninger 
og efterreguleringer, fordi a-kasserne ofte skal foretage kontingent-
reguleringer med tilbagevirkende kraft. Desuden er det svært at forklare 
medlemmerne, hvorfor beregningsgrundlaget for medlemsbidragets 
størrelse er forskellige kommatal. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At de tre forskellige medlemsbidragsbrøker bevares, men at 
medlemsbidraget udregnes ved brug af hele tal. For eksempel 5, 2 og 0,5 
gange den maksimale ugentlige dagpengesats.  
(2) At det lave bidrag for unge afskaffes, så de skal betale det samme som 
andre. Til gengæld hæves ungesatsen med et tilsvarende beløb – altså en 
stigning på 3 gange højeste ugentlige dagpengesats korrigeret for 
beskatning og fradrag. Det vil i praksis betyde, at ungesatsen hæves fra 50 
pct. til omkring 52 pct. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Et medlem af en a-kasse kan blive fritaget for at 
betale medlemsbidrag, hvis en række kriterier er opfyldt, jf. § 77 i lov om 
arbejdsløshedsforsikring mv. For eksempel kan man blive fritaget, hvis man 
er frihedsberøvet, eller hvis man er voksenlærling over 30 år. 
 
Problem: De forskellige muligheder for bidragsfritagelse gør det 
ressourcekrævende at administrere reglerne. 
 
Forslag til løsning: 
(1) At alle fritagelser undtagen fritagelsen for fængslede afskaffes. 
(2) At kravene – herunder dokumentationskravene – for at opnå fritagelse 
lempes. Det gælder for eksempel kravene om, at fritagelse under 
uddannelse er betinget af dagpengeret, og at der er indbetalt efterlønsbidrag 
siden 30-årsdagen. Desuden skal voksenlærlinge kunne fritages alene på 
baggrund af tro- og love-erklæring fra arbejdsgiver.  
(3) At flere persongrupper bliver omfattet af bidragsfritagelse – for eksempel 
personer der har opbrugt sygedagpengeretten og ikke står til rådighed, men 
forbliver medlem i a-kassen. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Hvis et medlem af en a-kasse ikke betaler sit 
medlemsbidrag, kan medlemmet miste retten til både dagpenge og efterløn, 
jf. § 78 i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Når medlemmet ikke betaler sit 
bidrag, skal a-kassen først sende et rykkerbrev til medlemmet. Hvis ikke 
medlemmet betaler, skal a-kassen sende et brev til medlemmet om, at 

225 X 225 Forenkling af reglerne om 
medlemsbidragsfritagelse 

226 X 226 Forenkling af reglerne om 
medlemsbidragsrestance 
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vedkommende er slettet som medlem af a-kassen. Reagerer medlemmet 
ikke inden for fire uger, mister vedkommende retten til dagpenge. 
 
Problem: Reglerne om medlemsbidragsrestance er ressourcekrævende for 
a-kasserne at administrere. Desuden fører reglerne til mange klagesager 
hos a-kasserne, i Arbejdsdirektoratet og i Ankestyrelsens 
Beskæftigelsesudvalg. Samtidig indebærer reglerne, at et medlem kan miste 
dagpengene som følge af en enkelt manglende betaling. 
 
Forslag til løsning: At alle medlemmer skal foretage kontingentbetaling 
gennem Pengeinstitutternes BetalingsService (PBS).  
 
 

Regler og arbejdsgange: Når en person bliver ledig, skal a-kassen opgøre, 
om der har været overskydende timer i de seneste tre måneder, jf. § 59 i lov 
om arbejdsløshedsforsikring mv. A-kassen skal fratrække lønnede timer 
udover normal arbejdstid (37 timer pr. uge) i efterfølgende dagpenge-
udbetalinger.  
 
Problem: Reglerne for, hvordan man udregner overskydende timer, og 
hvordan disse timer afvikles, er vanskelige at forstå. Samtidig forhindrer 
reglerne en digitalisering og automatisk udbetaling af dagpenge og kræver 
manuel, ugentlig angivelse af timeoplysninger fra arbejdsgiverne.  
 
Forslag til løsning: 
(1) At reglerne afskaffes, så der ikke længere er behov for manuel 
behandling af timeoplysninger, og der ikke længere modregnes for en ekstra 
indsats.  
(2) At reglerne ændres, så de bliver enklere, lettere at administrere og ikke 
opleves som en straf for personer, der har ydet en ekstra indsats på 
arbejdsmarkedet. Et konkret forslag er, at reglerne skal kunne administreres 
ved hjælp af e-indkomst.  
(3) At reglerne om overskydende timer erstattes eller suppleres med et loft 
over indkomsten, så der alene sker modregning for personer, der har haft en 
høj løn. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Visse typer frivilligt ulønnet arbejde bliver 
modregnet time for time. Det samme gælder lønnede småjob, jf. 
bekendtgørelse om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge mv. 
 
Problem: Det er passiverende, at man ikke må arbejde frivilligt under 
ledighed eller varetage småjob uden modregning.  

227 X 227 Reglerne om overskydende timer afskaffes 

228 X 228 Bedre mulighed for frivilligt ulønnet arbejde 
og små bijobs 
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Forslag til løsning:  
(1) At frivilligt ulønnet arbejde i almennyttige foreninger altid skal kunne 
udføres uden modregning, så længe den forsikrede ledige kan tiltræde et 
ordinært job med passende varsel.  
(2) At frivilligt ulønnet arbejde i en virksomhed – en uformel 
virksomhedspraktik – skal kunne udføres uden modregning, hvis 
praktikperioden varer to uger eller mindre.  
(3) At lønnet arbejde under en bundgrænse på 1.000 kr. om måneden skal 
kunne varetages uden modregning. 
(4) At aflønning for varetagelse af borgerligt ombud skal ske uden 
modregning. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Personer, der er ansat i deres ægtefælles 
virksomhed, bliver kun betragtet som lønmodtagere, hvis særlige betingelser 
til virksomhedens størrelse eller ægtefællens funktioner er opfyldt. I øvrige 
tilfælde bliver de betragtet som selvstændige. Og i de tilfælde, hvor de 
betragtes som selvstændige, betragter man ikke automatisk deres 
virksomhed som ophørt, når de stopper deres arbejde i ægtefællens 
virksomhed. Det gælder for eksempel kun i særlige tilfælde, hvis ægtefællen 
fortsætter virksomheden. Reglerne fremgår af bekendtgørelse om drift af 
selvstændig virksomhed og bekendtgørelse om ophør med udøvelse af 
selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse. 
 
Problem: I en række tilfælde kan det virke uretfærdigt, at medhjælpende 
ægtefæller ikke bliver betragtet som lønmodtagere med ret til dagpenge. Det 
er et særligt problem, at der i mange tilfælde er tale om skønsmæssige 
afgørelser. Det betyder, at borgerne ikke på forhånd ved, hvad de har at 
rette sig efter. 
 
Forslag til løsning: At der indføres en udvidet adgang til, at ægtefæller kan 
betragtes som lønmodtagere eller ophørt med selvstændig virksomhed ud 
fra objektive kriterier. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Man kan ikke modtage a-dagpenge sideløbende 
med selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse – uanset om denne 
er overskudsgivende eller ej, jf. § 57 i lov om arbejdsløshedsforsikring.  
 
Problem: Personer i gang med opstart af virksomhed får typisk ikke 
overskud af arbejdsindsatsen i virksomheden og mangler derfor et 
forsørgelsesgrundlag. Derudover betyder reglerne, at personer, der kan få 

229 X 229 Bedre mulighed for a-dagpenge til 
medhjælpende ægtefæller 

230 X 230 Lempeligere regler for dagpenge ved 
selvstændig virksomhed 
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forskellige freelancelignende job på deltid, ikke kan få supplerende 
dagpenge, hvis a-kassen betragter dem som selvstændige. 
 
Forslag til løsning: 
(1) At der indføres mulighed for at modtage a-dagpenge parallelt med 
selvstændig virksomhed, så længe denne ikke er overskudsgivende.  
(2) At der indføres mulighed for at modtage a-dagpenge parallelt med 
selvstændig virksomhed, når denne foregår på freelancelignende vilkår.  
(3) At der gives mulighed for at bevare lønmodtagerrettighederne i a-
dagpengesystemet i tre år med selvstændig virksomhed. 
(4) At ledige over 50 år får mulighed for at starte egen virksomhed uden 
modregning i dagpengene. Efter en periode skal den ledige dog vælge, om 
vedkommende vil være selvstændig eller gå tilbage på dagpenge som ledig 
lønmodtager. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Når en person ikke har en kontrollabel arbejdstid, 
beregnes arbejdstiden på baggrund af en omregningssats, jf. § 59 i lov om 
arbejdsløshedsforsikring mv. 
 
Problem: Detaljerede krav skal være opfyldt, for at arbejdstiden bliver 
betegnet som kontrollabel. Krav kan for eksempel være, at virksomheden 
skal have procedurer for registreringer af arbejdstiden, eller at 
ansættelsesaftalen indeholder regler om overarbejde og betaling herfor.  
 
Forslag til løsning: At en tro- og love-erklæring fra arbejdsgiver om 
arbejdstidens omfang skal være tilstrækkeligt til at betragte arbejdstiden som 
kontrollabel. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Efter arbejdsløshedsforsikringslovens § 90a har en 
arbejdsgiver pligt til at oplyse medlemmer af en a-kasse om arbejdstimer, 
udbetalt løn mv. til brug for administrationen af forsikringssystemet. Samtidig 
har en arbejdsgiver efter lovens § 91 pligt til, på begæring, at afgive en 
række af de samme oplysninger til brug for administrationen af forsikrings-
systemet. 
 
Problem: Reglerne betyder, at arbejdsgivere kan blive tvunget til at afgive de 
samme oplysninger flere gange, hvilket udgør en administrativ belastning. 
Samtidig er en del af oplysningerne allerede tilgængelige i e-indkomst-
registret. 
 

231 X 231 Reglerne om kontrollabel arbejdstid lempes 

232 X 232 Begrænsning af arbejdsgivers 
oplysningspligt 
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Forslag til løsning: At lovens § 91, nr.1, 2, 3 og 5 ophæves. Alternativt 
præciseres hjemlen til at begære oplysninger efter denne paragraf.  
 
 

Regler og arbejdsgange: Forsikrede ledige optjener ret til ferie med 
feriedagpenge, når de modtager ydelser fra deres a-kasse. Reglerne, der 
fremgår af kapitel 11b i bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring, 
indeholder nærmere bestemmelser for blandt andet optjeningsperioder, 
fradrag på grund af ret til ferie med feriegodtgørelse eller løn og 
beregningsregler. Det fremgår af reglerne, at der højst kan optjenes ret til 25 
dage med feriedagpenge. 
 
Problem: Reglerne er tunge at administrere for a-kasserne. De kan være 
svære at overskue for medlemmerne, og de kræver i flere tilfælde 
dokumentation fra medlemmets side.  
 
Forslag til løsning:  
(1) At optjeningsprincippet fjernes. I stedet indføres ret til fire uger med 
feriedagpenge pr. ferieår for alle. Fradragsreglerne for egen optjent ferie 
opretholdes.  
(2) At feriedagpengeordningen afskaffes. I stedet indbetaler a-kasserne 
feriepenge til Feriekonto parallelt med udbetalingen af a-dagpenge.  
(3) At kravet om at være dagpengeberettiget for at få udbetalt feriedagpenge 
fjernes, så a-kasserne ikke skal kontrollere dette inden udbetaling.  
(4) At det inden for det nuværende system gøres enklere for borgeren at 
gennemskue, hvilke feriedagpenge der er udbetalt, og hvilke der forsat er ret 
til. Konkret efterlyses en bedre udbetalingsspecifikation. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Der er en varighedsbegrænsning på supplerende 
dagpenge på 30 uger, jf. § 5 i bekendtgørelse om supplerende dagpenge. 
 
Problem: Reglen kan stå i vejen for lediges muligheder for at bide sig fast på 
arbejdsmarkedet via deltidsjob. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At varighedsbegrænsningen for supplerende dagpenge ophæves.  
(2) At varighedsbegrænsningen ophæves for særlige typer beskæftigelse – 
for eksempel som støtteperson for udsatte unge eller som vikar i offentlige 
institutioner. 
(3) At varighedsbegrænsningen ophæves for særlige målgrupper – for 
eksempel nyuddannede og ældre. 
 

233 X 233 Reglerne om feriedagpenge forenkles 

234 X 234 Varighedsbegrænsningen på supplerende 
dagpenge ophæves helt eller delvist  
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Regler og arbejdsgange: For at en deltidsbeskæftiget i et job med 
opsigelsesvarsel kan få supplerende dagpenge, skal arbejdsgiver 
underskrive en frigørelsesattest, som giver lønmodtageren ret til at sige op 
med dags varsel, jf. § 1 i bekendtgørelse om supplerende dagpenge. 
 
Problem: I praksis sker det stort set aldrig, at en ledig gør brug af attestens 
mulighed for at sige op med dags varsel. Samtidig er der administration 
forbundet med håndtering af attesterne. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At kravet om frigørelsesattest afskaffes.  
(2) At kravet om attesten i forbindelse med småjob – for eksempel vikariater 
af kortere varighed – afskaffes. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Deltidsbeskæftigede med mindre end 20 timers 
arbejde om ugen har ret og pligt til aktive tilbud, når de modtager 
supplerende dagpenge.  
 
Problem: Deltidsbeskæftigede i aktivering kan have meget vanskeligt ved at 
få deltidsbeskæftigelse og aktivering til at passe sammen inden for normal 
arbejdstid. Det er ligeledes administrativt vanskeligt for jobcentrene at 
tilrettelægge aktive tilbud, der kan kombineres med deltidsbeskæftigelsen. 
 
Forslag til løsning: At kravene til, hvornår deltidsbeskæftigede skal deltage i 
aktive tilbud, lempes – for eksempel ved, at det fremover alene er 
deltidsbeskæftigede med færre end 15 timers arbejde pr. uge, der skal 
deltage i aktive tilbud. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Der er en varighedsbegrænsning på de 
supplerende dagpenge på 30 uger uanset arbejdstidens omfang, jf. § 5 i 
bekendtgørelse om supplerende dagpenge. 
 
Problem: Ved ansættelse under otte timer ugentligt er der typisk ikke 
opsigelsesvarsel. Derfor kan lønmodtageren tiltræde et fuldtidsjob med dags 
varsel. Samtidig har jobbet så lille omfang, at det ikke er et reelt alternativ til 

235 X 235 Afskaffelse af frigørelsesattester 

236 X 236 Lempede krav til hvornår deltids-
beskæftigede skal deltage i aktive tilbud  

237 X 237 Undtagelse for varighedsbegrænsningen 
på supplerende a-dagpenge ved lavt 
timetal 
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fuldtidsbeskæftigelse, hvorfor det forekommer uforståeligt, at det tæller som 
supplerende dagpenge. 
 
Forslag til løsning: At varighedsbegrænsningen for supplerende dagpenge 
afskaffes ved beskæftigelse under otte timer ugentligt. Forudsætningen skal 
være, at ansættelsen er uden opsigelsesvarsel. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Man kan ikke få udbetalt supplerende dagpenge 
for mindre end 7,4 timer ugentligt, jf. § 12 i bekendtgørelse om supplerende 
dagpenge. 
 
Problem: Reglerne giver deltidsbeskæftigede et incitament til at holde sig 
under 29,6 timers beskæftigelse om ugen frem for eksempelvis at søge et 
32-timers job.  
 
Forslag til løsning: At minimumsgrænsen på 7,4 timer fjernes. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Man kan først genoptjene retten til supplerende a-
dagpenge, når alle 30 ugers supplerende dagpenge er forbrugt, jf. § 5 i 
bekendtgørelse om supplerende dagpenge 
 
Problem: Det kan forekomme urimeligt, at man først kan genoptjene 
rettigheden, når man har mistet den. 
 
Forslag til løsning: At der gives mulighed for genoptjening, selvom alle 30 
uger ikke er forbrugt. 
 
 

Regler og arbejdsgange: En enkelt times arbejde i en uge, hvor der samtidig 
er udbetalt a-dagpenge, tæller som en hel uge med supplerende dagpenge i 
forhold til varighedsbegrænsningen på 30 uger, jf. § 5 i bekendtgørelse om 
supplerende dagpenge. 
 
Problem: Reglerne betyder, at det ikke altid kan betale sig for forsikrede 
ledige at tage afløservagter og småjob.  
 

238 X 238 Afskaffelse af reglerne om mindste-
udbetaling for supplerende dagpenge  

239 X 239 Ændrede optjeningsregler for retten til 
supplerende dagpenge 

240 X 240 Ændrede tælleregler for varigheds-
begrænsningen på supplerende a-
dagpenge 
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Forslag til løsning: At man ikke tæller i berørte uger med supplerende 
dagpenge, men i stedet tæller i mindre enheder – for eksempel i berørte 
dage. Det vil betyde, at en enkelt arbejdstime i en enkelt uge kun vil tælle 
som en dag med supplerende dagpenge. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Når en lønmodtager søger optagelse i en a-kasse, 
skal vedkommende på tro og love erklære, at vedkommende har lønarbejde 
(dimittender undtaget), jf. § 41 i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Der er 
ingen tidsmæssige krav til lønarbejdets omfang, og det skal ikke 
dokumenteres.  
 
Problem: Kravet om lønarbejde betyder, at a-kasserne manuelt skal 
sagsbehandle alle ansøgninger. Kassen skal blandt andet tage stilling til, om 
der reelt er tale om lønarbejde, og om ansøgningen er modtaget rettidigt. 
Det forhindrer, at a-kasserne i højere grad kan digitalisere og automatisere 
processen vedrørende optagelse af medlemmer. 
 
Forslag til løsning: At kravet om, at der skal præsteres lønarbejde, ophæves. 
I stedet skal det være den enkelte a-kasses vedtægter, der afgrænser, 
hvilke personer der kan blive optaget.  
 
 

Regler og arbejdsgange: Der gælder en række detaljerede regler for 
medlemmers skift af a-kasse, jf. bekendtgørelse om overflytning mellem a-
kasser. 
 
Problem: Reglerne forhindrer en smidig overflytning mellem a-kasserne, der 
i dag blandt andet sker via den omfattende blanket AR54 (Tillægs-
oplysninger efter overflytning). Et konkret element i reglerne, der er til gene, 
er forbuddet mod skift af a-kasse i situationer med varslet strejke eller 
lockout. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At der gennemføres en analyse af reglerne for at danne grundlag for en 
forenkling og smidiggørelse af reglerne for overflytningen mellem a-kasser. 
(2) At staten etablerer et stamregister over a-kassemedlemmer, der kan 
træde i stedet for blanketter. 
 

241 X 241 Ændrede regler om optagelse af 
lønmodtagere i a-kasser 

242 X 242 Lettere flytning mellem a-kasser 
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Regler og arbejdsgange: Dagpengeberegningen sker på baggrund af lønnen 
de seneste 12 uger med mindst 2/3 beskæftigelse, jf. § 4 i bekendtgørelse 
om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere. 
 
Problem: Det kan være risikofyldt for ledige at påtage sig et midlertidigt job, 
fordi de risikerer en lavere dagpengesats, hvis de igen bliver ledige. Et 
tilsvarende problem gør sig gældende i forhold til at påbegynde ordinær 
uddannelse. 
 
Forslag til løsning: At man får ret til at bevare hidtidig dagpengesats i flere 
situationer. For eksempel ved, at der kun sker genberegning af dagpenge-
satsen, når der er optjent ny dagpengeperiode. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Man kan stå tilmeldt uden ydelse og bevare sin 
dagpengesats i op til fem år. Ordningen er et tilbud til personer, der arbejder 
på nedsat tid og vil bevare retten til en høj dagpengesats. Modydelsen er, at 
de skal stå til rådighed for fuldtidsjob og være tilmeldt jobcentret.  
 
Problem: Det forekommer unødigt bureaukratisk, at man skal stå til rådighed 
og bekræfte jobsøgning, når man ikke modtager en ydelse.  
 
Forslag til løsning: At tilmeldte uden ydelse fritages fra kravet om rådighed 
og ugentlig bekræftelse af jobsøgning på Jobnet. 
 
 

Regler og arbejdsgange: A-dagpengeberegningen kan ske på basis af 
perioder, der ikke harmonerer med lønudbetalingsperioderne, jf. afsnit 4 i 
vejledning om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere. Dette kan 
blandt andet ske, hvis ansættelsesforholdet er afsluttet med dokumenteret 
fravær uden løn som eksempelvis ferie. 
 
Problem: A-kasser og arbejdsgivere har et stort administrativt arbejde med 
at opsplitte lønsedler og henføre arbejde til givne dage. 
 
Forslag til løsning: At alene hele lønudbetalingsperioder benyttes, bortset fra 
særlige tilfælde, hvor det er til ugunst for den ledige. 
 

243 X 243 Uændret dagpengesats efter lavtlønnet 
vikaransættelse og uddannelse 

244 X 244 Lempede rådighedsregler for personer 
tilmeldt uden ydelse 

245 X 245 Enklere regler for dagpengeberegning 
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Regler og arbejdsgange: Forbrug af a-dagpengeperioden på 104 uger 
opgøres ved at tælle sammenlagt ledighed – det vil sige, at tidligere 
ledighedsperioder tæller med jf. § 55 i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. 
For at genoptjene retten til 104 nye uger, skal man have været beskæftiget 
svarende til fuld tid i 52 uger inden for de seneste tre år. 
 
Problem: Ledige, der har haft flere ledighedsperioder – for eksempel før og 
efter barsel – vil hurtigt opbruge deres a-dagpengeperiode. 
 
Forslag til løsning: At princippet om sammenlagt ledighed afskaffes. Det vil 
sige, at ret til ny a-dagpengeperiode genoptjenes efter en periode uden a-
dagpenge. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Ledige timer i forbindelse med en arbejdsfordeling 
forbruger af perioden med ret til supplerende dagpenge, og dagpengesatsen 
gøres individuelt op. 
 
Problem: A-kasserne har et stort administrativt arbejde med at udregne 
dagpengesatsen. Samtidig er arbejdsfordelinger reelt begrænset til 30 uger 
med deltid, da de tæller som tid på supplerende dagpenge. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At den maksimale dagpengesats udbetales i forbindelse med 
arbejdsfordeling, dvs. at dagpengesatsen ikke skal beregnes hver gang.  
(2) At arbejdsfordeling ikke tæller med som tid på supplerende dagpenge.  
 
 

246 X 246 Ændrede tælleregler for genoptjeningsret til 
supplerende dagpenge 

247 X 247 Lempeligere regler for arbejdsfordeling 
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Regler og arbejdsgange: Det kræver tre års uafbrudt drift af selvstændig 
virksomhed i væsentligt omfang at få adgang til mindstesatsen i 
dagpengesystemet. Retten fortabes, hvis der inden for de tre seneste 
regnskabsår har været mere end seks måneders fravær på grund af barsel, 
sygdom eller uddannelse, jf. § 5 bekendtgørelse om fremgangsmåden ved 
beregning af arbejdsfortjenesten for selvstændige erhvervsdrivende. 
 
Problem: Selvstændige, der i perioder har en lav personlig indkomst, er en 
gruppe, der har gavn af mindstesatsen. Men samme gruppe kan let fortabe 
retten – eksempelvis i forbindelse med længerevarende sygdom. 
 
Forslag til løsning: At kravene for at få adgang til mindstesatsen lempes. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Ved ophør af virksomhed har man ikke ret til a-
dagpenge de første tre uger – ved konkurs og lignende er det dog alene 
første uge efter ophøret, at der ikke bliver udbetalt a-dagpenge, jf. § 63 i lov 
om arbejdsløshedsforsikring mv. 
  
Problem: Reglen forekommer urimelig. Det skal ses i lyset af, at 
lønmodtagere kan modtage økonomisk kompensation for ledighed fra første 
ledighedsdag. Kun ved selvforskyldt ledighed pålægges lønmodtagere 
sanktion. Specielt for selvstændige, der er gået konkurs, virker det urimeligt, 
at de ikke er berettiget til a-dagpenge fra første ledighedsdag. 
 
Forslag til løsning: At karensreglerne for selvstændige afskaffes.  
 
 

Regler og arbejdsgange: Dagpengeperioden opgøres i uger og udbetales i 
fire eller fem ugers perioder, jf. § 46 i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. 
 
Problem: Udbetalingsmodellen medfører, at forsikrede ledige kan opleve en 
uregelmæssig udbetaling af a-dagpengene. 
 
Forslag til løsning: At udbetalingen sker i kalendermåneder. 
 

248 X 248 Lettere adgang til dagpengesystemets 
mindstesats for selvstændige 

249 X 249 Afskaffelse af karensreglerne for 
selvstændige 

250 X 250 Afregning af a-dagpenge i måneder frem 
for uger  
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Regler og arbejdsgange: Modtagere af supplerende dagpenge med 
kvalifikationer inden for flaskehalsområder er underlagt skærpede 
rådighedskrav. Kravene består i, at de skal dokumentere, at de søger job 
inden for disse områder, jf. § 25 i bekendtgørelse om rådighed. 
 
Problem: Reglerne forekommer at være en urimelig forskelsbehandling af 
ledige. Desuden bliver reglerne opfattet som værende ude af trit med den 
nuværende konjunktursituation. 
 
Forslag til løsning: At kravet om skærpet rådighed afskaffes. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Det udløser altid karantæne, når et medlem 
ophører med sit arbejde uden gyldig grund, jf. § 63 i lov om 
arbejdsløshedsforsikring. 
 
Problem: Hvis man som ledig satser på at kunne klare et job langt 
hjemmefra, og det viser sig, at det alligevel ikke fungerer på grund af 
transporttiden, bliver borgeren sanktioneret ved en opsigelse. Derfor vil 
nogle afstå fra at søge job langt fra hjemmet. 
 
Forslag til løsning: At der gives mulighed for fritagelse for sanktion i tilfælde 
med lang transport mellem hjem og arbejde. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Man skal udfylde dagpengekort for hver 
udbetalingsperiode, selvom der hverken er ændringer eller timer med 
beskæftigelse. 
 
Problem: Det er unødigt besværligt for de ledige, at de skal udfylde samme 
oplysninger igen og igen. Ofte er der således ingen ændringer. 
 
Forslag til løsning: At a-dagpengeudbetalinger fortsætter automatisk, indtil 
borgeren oplyser om ændrede forhold. 
 

251 X 251 Afskaffelse af regler om skærpet rådighed 
ved supplerende dagpenge  

252 X 252 Fritagelse for karantæne ved selvforskyldt 
ledighed, hvis der er langt mellem job og 
bopæl 

253 X 253 Dagpengekort kan undværes ved 
fuldtidsledighed 
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Regler og arbejdsgange: Ledige, der selv opdager og angiver, at de har fået 
udbetalt for meget på grund af egne fejl i indberetninger, risikerer sanktion 
efter § 87 i lov om arbejdsløshedsforsikring. 
 
Problem: Det virker uretfærdigt, at medlemmerne bliver straffet for fejl, som 
de selv opdager, og som de selv tager initiativ til at rette op på.  
 
Forslag til løsning:  
(1) At der gives frit lejde – det vil sige ingen sanktion ud over tilbagebetaling 
– når medlemmet selv henvender sig om fejlen.  
(2) At man, hvis sanktionssystemet opretholdes, letter administrationen. For 
eksempel ved at undlade skriftlige afgørelser om sanktion med høring mv. 
når der er enighed mellem a-kassen og medlemmet om fejlen. Proceduren 
bør i stedet være, at a-kassen blot gør et notat i journalen om sanktionen. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Dimittender kan gøre dimittendrettigheden 
gældende i 14 dage efter endt uddannelse, jf. § 41 i lov om 
arbejdsløshedsforsikring mv. 
 
Problem: Fristen er for kort til, at den nyuddannede kan nå at vurdere sine 
jobmuligheder og ledighedsrisiko. 
 
Forslag til løsning: At dimittender får ret til at gøre dimittendrettigheden 
gældende i op til tre måneder efter endt uddannelse. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Man skal som hovedregel have fast bopæl for at 
blive medlem af en a-kasse og for at kunne opfylde rådighedsbetingelserne, 
jf. § 4 i bekendtgørelse om rådighed. 
 
Problem: Medlemmer, der mister deres bolig, mister i den forbindelse typisk 
deres folkeregisteradresse. Når medlemmet ikke længere har en bopæl, kan 
der ikke længere udbetales ydelser fra a-kassen. Dette forekommer 
uforståeligt, når man samtidig kan melde sig ledig og bekræfte jobsøgning 
elektronisk. 
 
Forslag til løsning: At kravet om bopæl afskaffes. 

254 X 254 Frit lejde og mindre administration ved 
selvopdagede fejl på udbetalingskort 

255 X 255 Udvidede dimittendrettigheder 

256 X 256 Afskaffelse af fast bopæl som krav for 
modtagelse af a-dagpenge 
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Regler og arbejdsgange: I forbindelse med etableringen af det enstrengede 
beskæftigelsessystem blev aktiveringsydelsen afskaffet. I stedet får de 
forsikrede ledige nu a-dagpenge under aktivering. 
 
Problem: Afskaffelsen af aktiveringsydelsen har ikke medført nogen 
administrativ lettelse. Det skyldes, at samtlige særregler, der knyttede sig til 
aktiveringsydelsen, er bibeholdt. Særreglerne stiller blandt andet ledige, der 
deltager i aktivering i en sammenhængende periode på minimum fire uger 
bedre end ledige, der ikke deltager i aktivering (eller deltager i kortere 
forløb). Forskellene vedrører en række mindre betydningsfulde forhold som 
for eksempel, at der ikke skal opgøres overskydende timer, og at reglerne 
om mindste udbetaling er sat ud af kraft. Forskellene betyder imidlertid, at 
start på aktiveringsforløb af mere end fire ugers varighed reelt skal 
behandles som et ydelsesskift og skal indberettes på to forskellige 
blanketter: AR272 (Dagpengekort) og AR235 (Erklæring til udbetaling af 
dagpenge under aktivering på 4 uger eller derover). Det giver mange 
fejludfyldte blanketter og fejludbetalinger, der senere skal rettes. Det er til 
gene for de berørte.  
 
Forslag til løsning: At alle særregler, der knytter sig til den lediges deltagelse 
i aktivering, afskaffes. Reglerne harmoniseres fuldt ud med dagpenge-
reglerne i øvrigt. Samtidig afskaffes det særlige ydelseskort (AR235) for 
dagpenge under aktivering. 
 

Regler og arbejdsgange: Ledige, der deltager i  seks ugers selvvalgt 
uddannelse, får udbetalt uddannelsesydelse i stedet for a-dagpenge, jf. 
kapitel 9b i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Uddannelsesydelsen svarer 
til højeste dagpengesats. 
 
Problem: De forskellige regler gør administrationen unødigt kompliceret. 
Selvvalgt uddannelse kan foregå på deltid, så der parallelt er flere 
udbetalingskort med forskellige ydelser. Det giver mange fejludfyldte 
blanketter og forsinkede udbetalinger til gene for de berørte. Samtidig er der 
som oftest ingen eller begrænset forskel på dagpengesatsen og satsen for 
uddannelsesydelse. 
 
Forslag til løsning: At uddannelsesydelsen afskaffes og erstattes af 
dagpenge. Samtidig erstattes det særlige ydelseskort for uddannelsesydelse 
med det normale dagpengekort. 
 

257 X 257 Særregler om dagpenge under aktivering 
afskaffes 

258 X 258 Uddannelsesydelsen erstattes med 
dagpenge  
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Regler og arbejdsgange: Der benyttes forskellige ydelseskort i a-kasserne 
afhængigt af, om der er tale om dagpenge (AR272), EØS-dagpenge (EØS8) 
eller efterløn (AR285). Der er små forskelle i regelsættet vedrørende de 
forskellige ydelser. 
 
Problem: De forskellige ydelseskort og regelsæt giver anledning til 
indberetningsfejl og fejl i udbetalingerne. 
 
Forslag til løsning: At der indføres ét ydelseskort, og at regelsættet 
harmoniseres vedrørende de forskellige ydelser. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Arbejdsgivere skal under visse omstændigheder 
betale dagpengegodtgørelse for 1.-3. ledighedsdag (G-dage) til en opsagt 
medarbejder, jf. § 84 i lov om arbejdsløshedsforsikring mv.  
 
Problem: G-dagsordningen er en administrativ belastning for arbejdsgiverne, 
særligt arbejdsgivere med stor medarbejderudskiftning. Et eksempel er 
vikarbranchen, hvor hvert ophør af et vikariat sidestilles med afskedigelse. I 
forbindelse med arbejdsfordeling modvirker G-dagene selve formålet med 
arbejdsfordelingen. Hvor arbejdsfordelingen gør det billigere for 
virksomhederne at beholde medarbejderne, øger G-dagene omkostningerne 
ved at benytte arbejdsfordeling. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At G-dagene afskaffes. 
(2) At G-dagene afskaffes for særskilte brancher som for eksempel 
vikarbranchen. 
(3) At G-dage afskaffes i særlige situationer – for eksempel i forbindelse 
med arbejdsfordeling. 
(4) At ansættelser under tre måneders varighed kun medfører en G-dag pr. 
fulde måneds ansættelse. 
(5) At G-dagene bortfalder, hvis en opsigelse er sket med tre måneders 
varsel eller mere. Ved mellem to og tre måneders opsigelse betales en G-
dag. Ved mellem en og to måneders opsigelse betales to G-dage, og ved 
mindre end en måneds opsigelse betales tre G-dage. 
 

259 X 259 Samme ydelseskort for dagpenge, efterløn 
og EØS-dagpenge  

260 X 260 G-dage afskaffes helt eller delvist 
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Regler og arbejdsgange: A-kasserne skal sikre, at der ikke udbetales 
dagpenge for 1.-3. ledighedsdag, hvis medlemmet er berettiget til 
dagpengegodtgørelse (G-dage) fra arbejdsgiveren.  
 
Problem: Opgaven kræver meget manuelt arbejde og er en stor hindring for 
digitalisering. Hver gang, der har været arbejde i en uge eller ugen forinden, 
skal a-kassen kontrollere, hvorvidt der er en arbejdsgiver med en G-
dagsforpligtigelse. Samtidig er der fritagelser (loft over årligt antal G-dage), 
hvilket yderligere komplicerer det administrative arbejde. Mange kan ikke 
finde ud af, hvornår de skal skrive G-dage på dagpengekortet. 
 
Forslag til løsning: At arbejdsgiverne betaler G-dags-godtgørelsen til staten, 
i stedet for at betale til den tidligere ansatte. Betalingen opkræves af staten 
på baggrund af data i e-indkomstregistret. Reglerne skal præciseres, så 
betalingspligten entydigt kan fastslås på grundlag af data i e-indkomst-
registret. A-kasserne udbetaler dagpenge fra første ledighedsdag. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Førtidspensionister kan modtage a-dagpenge i op 
til 12 måneder inden for en 18 måneders periode, jf. § 64 i lov om 
arbejdsløshedsforsikring mv. Reglerne omfatter endvidere personer, der har 
ansøgt om førtidspension, hvis der er gået mere end tre måneder siden 
behandlingen af deres pensionssag blev påbegyndt. 
 
Problem: Kommunerne skal underrette a-kasserne om samtlige 
pensionsansøgninger via blanketter, og a-kassen skal foretage 
registreringer. I praksis modtager førtidspensionister ikke a-dagpenge. 
Kravene til rådighed samt ret og pligt er så omfattende, at det er utænkeligt, 
at førtidspensionister kan leve op til dem.  
 
Forslag til løsning: Fjern muligheden for a-dagpenge til førtidspensionister 
og personer, vis førtidspensionssag har været under behandling i mere end 
tre måneder. 
 
 

261 X 261 Automatisk beregning af G-dage 

262 X 262 Muligheden for a-dagpenge til personer, 
der modtager førtidspension eller har 
ansøgt om førtidspension 
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Regler og arbejdsgange: Der optjenes alene feriedagpenge, når der 
udbetales a-dagpenge. Er man ledig og afvikler egen ferie fra tidligere 
ansættelse, så optjenes der ikke ferie i denne periode. Desuden følger 
optjeningen af feriedagpenge udbetalingsperioderne i dagpengesystemet og 
ikke kalenderåret. 
 
Problem: Det forekommer urimeligt, at der ikke optjenes feriedagpenge af 
uger, hvor egen tidligere optjente ferie afvikles. Derudover betyder 
udbetalingsperioderne på fx 50 uger i alt i et givet år, at der ikke optjenes 
feriedagpenge for to af årets uger. Udbetaling af de sidste to uger sker først i 
det efterfølgende år. Derfor sker optjening af feriedagpenge for disse to uger 
først til efterfølgende ferieår. 
 
Forslag til løsning: Lad egen ferie tælle med i optjening til feriedagpenge, når 
den afvikles midt i et ledighedsforløb, og lad optjeningen følge kalenderåret. 
 
 
 
 
 
 

263 F 263 Feriedagpenge af egen ferie og optjening 
der følger kalenderår 
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Afsnit 20: Sygedagpenge 

 
Sygedagpenge 
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Regler og arbejdsgange: Efter kapitel 6 i lov om sygedagpenge skal 
kommunen gennemføre et individuelt opfølgningsforløb med den 
sygemeldte. Hyppigheden af opfølgningen afhænger blandt andet af, hvilken 
matchgruppe borgeren er placeret i. Efter første samtale skal der følges op 
hver fjerde uge i forhold til personer i matchgruppe 2. For personer i 
matchgruppe 1 og 3 skal der følges op anden gang inden 13 uger fra første 
fraværsdag og derefter hver 13. uge, jf. § 13 i lov om sygedagpenge. 
 
Problem: Der bliver holdt mange overflødige samtaler med sygemeldte i 
matchgruppe 2. Fx skal alvorligt syge placeres i matchgruppe 2, hvis en 
sagsbehandler gerne vil tilbyde en aktiv indsats, fx i form af motion. Det 
indebærer, at kommunen skal gennemføre en individuel samtale med den 
sygemeldte mindst hver fjerde uge, selvom mange alvorligt syge ikke 
oplever ændringer i sygdommen på så kort tid. Det er yderligere et problem, 
at anden opfølgningssamtale skal finde sted 13 uger efter første fraværsdag 
uanset tidspunktet for første opfølgningssamtale. Hvis første samtale er 
forsinket, falder samtalerne meget tæt. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At der sker en harmonisering af samtalefrekvenserne, så der uanset 
matchgruppe skal være samtale hver tredje måned – eller eventuelt hver 
anden måned. 
(2) At der bliver mulighed for aktive tilbud og genoptagelse af arbejdet for 
personer i matchgruppe 3, så de kan modtage tilbud uden den hyppige 
opfølgning, der ville følge med en placering i match 2. En variant af dette 
forslag er at afskaffe matchning af sygemeldte for at undgå den hyppige 
opfølgning i match 2. 
(4) At det overlades til sagsbehandleren at bestemme samtalefrekvensen. 
(5) At der indføres ny frist for anden opfølgning i forhold til match 1 og 3, så 
den er fem uger efter første opfølgning i stedet for 13 uger efter første 
fraværsdag.  
 
 

Regler og arbejdsgange: Ved alle opfølgninger skal der i udgangspunktet 
holdes personlige samtaler, jf. § 13 i lov om sygedagpenge. Samtalen kan 
foregå telefonisk, digitalt eller på anden måde, når sygdommen forhindrer en 
personlig samtale. Det samme gælder, hvis helbredssituationen er 
uproblematisk, og tilbagevenden på fuld tid sker inden for 14 dage. 
Herudover kan kontakten foregå telefonisk eller digitalt, når en sygemeldt 
arbejder delvist eller er i aktive tilbud. Når sygdommen er alvorlig, og det 
hverken er hensigtsmæssigt eller muligt at have kontakt, kan opfølgningen 

264 X 264 Opfølgningens hyppighed justeres 

265 X 265 Friere kontaktform i opfølgningen 
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sættes på standby, dvs. at opfølgningen foregår helt uden kontakt til 
sygemeldte. 
 
Problem: De nuværende regler er ikke tilstrækkeligt fleksible. Der er for 
mange personlige samtaler, og der er et ønske om større frihed til at vælge 
telefonisk eller elektronisk opfølgning. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At hver anden opfølgning kan ske uden personligt fremmøde uanset 
sygdommens karakter mv. 
(2) At den hyppige opfølgning i match 2 kan ske uden personligt fremmøde 
hver gang. 
(3) At opfølgning skal kunne ske via tredje person – for eksempel gennem 
tilbudsgiver eller virksomhedskonsulent, når den sygemeldte er i gang med 
et aktivt tilbud. 
(4) At sagsbehandleren frit skal kunne skønne, hvordan der skal følges op. 
 
 

Regler og arbejdsgange: I dag eksisterer der ikke objektive kriterier for 
automatiske fritagelser for opfølgning og aktive tilbud. Ifølge § 13 i lov om 
sygedagpenge skal der i opfølgningen altid tages nødvendigt hensyn til den 
syges helbredstilstand, og ifølge § 15 skal kommunen foretage en samlet 
vurdering af, om der skal gives et aktivt tilbud. 
 
Problem: Syge, der stadig er ansat og har deres job at vende tilbage til og 
samtidig har en klar diagnose med klart behandlingsforløb, finder opfølgning 
og aktive tilbud nyttesløse, chikanerende og oplever det som et spild af 
ressourcer. Deres tilbagevenden til job på fuld tid er planlagt. Det er også 
formålsløst med opfølgning og aktive tilbud i forhold til personer med 
bestemte diagnoser, fordi helbredsproblemerne er så alvorlige, at 
beskæftigelse ikke er aktuelt. For eksempel forskellige kræftformer, psykiske 
lidelser og andre alvorlige sygdomme. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At beskæftigede sygemeldte fritages for opfølgning og pligt til aktive 
tilbud. 
(2) At der opstilles en form for positivliste over diagnoser, der automatisk 
giver fritagelse for opfølgningen og mulighed for at afvise aktive tilbud. 
(3) At det generelt bliver frivilligt for de sygemeldte at deltage i opfølgning og 
tilbud. 
 

266 X 266 Flere fritagelser for opfølgning og aktive 
tilbud 
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Regler og arbejdsgange: Når et ledigt medlem af en a-kasse bliver 
sygemeldt, stopper udbetalingen af a-dagpenge fra a-kassen. Borgeren 
overgår i stedet til sygedagpenge, der udbetales af kommunen. Det gælder 
uanset, om der er tale om kortvarigt eller længerevarende sygefravær. Efter 
raskmelding overgår medlemmet igen til a-dagpenge. Ydelsens størrelse er 
jf. § 51 i lov om sygedagpenge den samme, uanset om der er tale om 
sygedagpenge eller a-dagpenge.  
 
Problem: Skiftet mellem a-dagpenge og sygedagpenge er ressource-
krævende for både ledige, kommuner og a-kasse. Der er en del 
blanketgange forbundet med skiftet. Ved korte sygeperioder betyder 
reglerne i praksis kun, at der sker et ydelsesskift fra a-dagpenge til 
sygedagpenge og tilbage igen. Der er ingen sygeopfølgning i kommunen, da 
denne først skal iværksættes efter otte uger. De mange ydelsesskift betyder 
øget risiko for forkerte og forsinkede udbetalinger. Det er uforståeligt for de 
sygemeldte, som under alle omstændigheder får det samme beløb i ydelse. 
 
Forslag til løsning: 
(1) At sygdom op til fx fire eller seks uger kan foregå uden ydelsesskift, dvs. 
at ydelsen fortsat er a-dagpenge. Det vil kræve fritagelsesmuligheder i 
forhold til rådighed, idet forslaget gør det muligt at modtage a-dagpenge 
uden at stå til rådighed.  
(2) At a-kasserne udbetaler sygedagpenge ved sygdom i op til fx fire eller 
seks uger. Alternativt overtager de helt udbetalingen af sygedagpenge til 
forsikrede ledige. 
(3) At der igangsættes et analysearbejde, der skal afdække, om det er muligt 
at indføre en mere hensigtsmæssig model, når der er tale om kortvarig 
sygdom. Analysen bør inddrage mulighederne for forenkling og digitalisering 
af syge- og raskmeldinger. 
 
 

Regler og arbejdsgange: A-kasserne skal holde sygefraværssamtaler med 
forsikrede ledige senest fire uger efter første sygedag, jf. § 7c i lov om 
sygedagpenge. Samtalen skal i udgangspunktet være personlig. Formålet 
med samtalen er blandt andet, at a-kassen kan forhåndsinformere jobcentret 
om den sygemeldtes forventede forløb, idet jobcentret ikke har pligt til 
opfølgning før senest otte uger efter første sygedag. 
 
Problem: Samtalerne er overflødige i de tilfælde, hvor jobcentret laver en så 
tidlig indsats, at de er i kontakt med sygemelde inden samtalen i a-kassen. 
Uanset om samtalen i a-kassen afholdes før kommunens opfølgning, kan 
samtalen være irrelevant ved visse sygdomstyper. Nogle mener, at samtalen 

267 X 267 Færre skift mellem arbejdsløsheds-
dagpenge og sygedagpenge 

268 X 268 Sygefraværssamtaler i a-kasserne 
afskaffes 
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i alle tilfælde er overflødig, idet a-kassen blot sætter tre krydser på en 
blanket. Muligheden for at videregive supplerende oplysninger til jobcentret 
benyttes i meget ringe omfang.  
 
Forslag til løsning:  
(1) At samtalen i a-kassen afskaffes. 
(2) At samtalen i a-kassen undlades ved bestemte diagnoser, eller når a-
kassemedarbejderen vurderer, at den er unødvendig. 
(3) At samtalen ikke behøver at være personlig, men at det overlades til a-
kassemedarbejderen at vælge kontaktformen. 
(4) At kommunen ikke må indkalde til samtaler de første otte uger. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Arbejdsgiverne skal benytte DP333 
(Sygefraværssamtale mellem arbejdsgiver og lønmodtager) til at indberette 
en række oplysninger til jobcentret, når arbejdsgiveren har haft samtale med 
sygemeldte medarbejdere, jf. § 7a i lov om sygedagpenge. De skal 
indberette dato for afholdelse af samtalen, vurdering af om sygdommen 
varer over eller under otte uger, samt om den syge forventes at kunne 
genoptage arbejdet delvist under sin sygdom.  
 
Problem: Oplysningerne er angiveligt ubrugelige for medarbejderne i 
jobcentret. Derudover bliver den sygemeldte ofte raskmeldt inden første 
opfølgning, hvilket gør indberetningen helt overflødig. Samtidig medfører de 
mange blanketter meget administration. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At indberetningen fra arbejdsgiveren afskaffes, når den sker selvstændigt 
på DP333. Der er ikke stillet forslag om, hvad der skal ske med de 
indberetninger, der foretages på blanket DP200a (lønmodtageres 
anmodning om sygedagpenge) eller DP201 (arbejdsgiverens anmodning om 
sygedagpenge samt anmeldelse af sygefravær og evt. anmodning om 
sygedagpengerefusion), hvor der samtidig ansøges om sygedagpenge eller 
sygedagpengerefusion.  
(2) At blanket DP333 revideres, så den indeholder de oplysninger, der i dag 
fremgår af mulighedserklæringen, hvis en sådan er udarbejdet. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Jobcentret skal kontakte arbejdsgiver i forbindelse 
med første opfølgningssamtale, jf. sygedagpengelovens § 15. Efter 
gældende regler er der ingen fritagelsesmuligheder. 
 

269 X 269 Arbejdsgivernes indberetning til 
jobcentrene i forbindelse med 
sygefraværssamtale afskaffes 

270 X 270 Fritagelser for kontakt med arbejdsgiveren i 
forbindelse med første opfølgningssamtale  
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Problem: Det er meget rigidt og kan være overflødigt, at jobcentret i alle 
tilfælde skal kontakte arbejdsgiveren i forbindelse med første 
opfølgningssamtale. For eksempel ved alvorlig sygdom, når der i forvejen er 
kontakt mellem arbejdsgiver og sygemeldte, samt når sygemeldte 
raskmeldes inden for kort tid.  
 
Forslag til løsning: At der indføres præcist definerede undtagelser fra reglen 
om kontakt til arbejdsgiveren, eller det overlades til sagsbehandleren at 
vurdere, hvornår kontakt er relevant.  
 
 

Regler og arbejdsgange: Kommunerne skal, jf. § 20 i lov om ret til orlov og 
dagpenge ved barsel, gennemføre et individuelt opfølgningsforløb med 
sygemeldte gravide efter kapitel 6 i lov om sygedagpenge. Afhængig af 
matchkategori skal der følges op hver fjerde eller tolvte uge. 
 
Problem: Der sker en unødig opfølgning over for sygemeldte gravide, fordi 
de oftest vil være sygemeldte hele perioden frem til fødslen.  
 
Forslag til løsning:  
(1) At gravide, der har udsigt til at være sygemeldte under hele graviditeten, 
fritages fra opfølgning.  
(2) At gravide sygemeldt efter 24. graviditetsuge fritages for opfølgning. Det 
vil sige, at der ikke skal følges op, hvis fristen for første opfølgning ligger 
efter 32. uge. Denne fritagelse foreslås som minimum at gælde for de 
personer, der er omfattet af en overenskomst, der giver ret til frihed fra 32. 
uge. 
(3) At opfølgningen i forhold til gravide kan ske ved én enkelt vejlednings-
samtale med arbejdsgiver om delvis raskmelding. 
(4) At opfølgning i forhold til sygemeldte gravide altid kan ske telefonisk. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Efter § 6 i lov om ret til orlov og dagpenge ved 
barsel har en kvinde ret til fravær, hvis graviditeten har et forløb, der efter 
lægelig bedømmelse er umuligt at forene med at arbejde. 
 
Problem: Det kan være ressourcekrævende for jobcentermedarbejderne, at 
de skal mestre både barselslovgivning og sygedagpengelovgivning for at 
kunne håndtere graviditetsbetinget sygefravær. 
 
Forslag til løsning: At reglerne om sygefravær flyttes fra barselsloven til 
sygedagpengeloven. 
 

271 X 271 Fritagelse af gravide for sygeopfølgning  

272 X 272 Harmonisering af reglerne om 
graviditetsbetinget sygefravær 
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Regler og arbejdsgange: Det er muligt at modtage sygedagpenge parallelt 
med førtidspension eller folkepension i op til 26 uger, jf. § 25 i lov om 
sygedagpenge. Sygedagpengene modregnes i pensionen. Som en 
konsekvens af, at sygedagpenge ofte er højere end pensionen, og der kun 
er delvis modregning, får ydelsesmodtageren en højere ydelse end øvrige 
pensionister. 
 
Problem: Det medfører en administrativ byrde for kommunerne, at der skal 
ske modregning i pensionen på grund af udbetalingen af sygedagpenge. 
Samtidig er der tale om dobbeltforsørgelse. 
 
Forslag til løsning: At lovgivningen ændres, så udbetalingen af sygedag-
penge ophører ved overgangen til pension. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Sygemeldte har pligt til at medvirke ved 
kommunens opfølgning, jf. kapitel 6 og 7 i lov om sygedagpenge. Retten til 
sygedagpenge falder bort, hvis den sygemeldte uden rimelig grund undlader 
at medvirke i kommunens opfølgningsindsats. Hvis den sygemeldte 
efterfølgende medvirker, udbetales sygedagpengene igen. Efter lovens § 21, 
stk. 4 har sygemeldte en frist på fire uger til at fortryde manglende deltagelse 
i sygeopfølgningen. I givet fald genoptages hjælpen omgående. 
 
Problem: Enkelte sygemeldte udnytter reglerne ved at skifte mellem at 
medvirke og ikke medvirke et utal af gange. Det giver meget administration 
med breve frem og tilbage og ender stort set uden omkostninger for 
sygemeldte. Samtidig bliver opfølgningsindsatsen forsinket, eller samtalerne 
bliver slet ikke gennemført. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At begrænse fortrydelsesretten, så sygemeldte kun får mulighed for at 
benytte fortrydelsesretten én gang i forbindelse med det aktuelle forløb.  
(2) At indføre minimumssanktioner ved manglende medvirken, så der altid er 
en mærkbar konsekvens for den sygemeldte ved manglende medvirken. 
 

273 X 273 Sygedagpenge standses ved tilkendelse af 
pension  

274 X 274 Begrænsning af fortrydelsesretten ved 
bortfald af sygedagpenge 
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Regler og arbejdsgange: Kommunerne har ansvaret for at iværksætte tilbud, 
der kan hjælpe sygemeldte tilbage i beskæftigelse. 
 
Problem: Den nuværende indsats for sygemeldte kritiseres. Der mangler 
klarhed over, om indsatsen virker. 
 
Forslag til løsning: At der laves en analyse af, hvilke jobcentre der yder en 
effektiv indsats. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Det er den sygemeldtes bopælskommune, der har 
ansvaret for behandlingen af sygedagpengesagen.  
 
Problem: Virksomheder med ansatte fra forskellige kommuner bruger mange 
ressourcer på at være i kontakt med forskellige kommuner om 
sygedagpengesager. Ikke mindst fordi der er forskel på praksis fra kommune 
til kommune. 
 
Forslag til løsning: At det fremover er jobcentret i den kommune, hvor 
virksomheden er beliggende, der skal behandle sygedagpengesager for 
beskæftigede. Alternativt skal jobcentret i virksomhedens hjemkommune stå 
for at koordinere samarbejdet med hver enkelt medarbejders hjemkommune. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Arbejdsgiver betaler altid for de første 21 dages 
sygefravær, uanset at sygefraværet er den ansattes egen skyld og måske er 
forårsaget af aktiviteter i fritiden. Arbejdsgiveren har ingen mulighed for at få 
udgiften godtgjort. Omvendt kan kommunen, der udbetaler sygedagpengene 
efter udløbet af de 21 dage, gøre krav på regres i forhold til arbejdsgivere, jf. 
§ 78 i lov om sygedagpenge.  
  
Problem: At virksomhederne – uanset ansvar for fraværet – altid skal betale 
de første 21 dages sygefravær udgør en urimelig asymmetri i forhold til, at 
kommunen kun nogle gange – efter de første 21 dage – skal betale for 
sygedagpengene. Forskellen er, at  kommunerne i nogle tilfælde kan gøre 
krav på regres i forhold til arbejdsgiverne.  
  
Forslag til løsning: At regresbestemmelsen i sygedagpengeloven afskaffes. 

275 X 275 Analyse af jobcentrenes succes med at 
bringe langtidssyge i arbejde 

276 X 276 Én indgang til kommunen for virksomheder 
i sygedagpengesager 

277 X 277 Afskaffelse af kommuners adgang til regres 
i sygedagpengesager 
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Regler og arbejdsgange: Virksomheder skal anmelde syge- og 
barselsfravær senest fire uger efter lønmodtagerens første fraværsdag.  
 
Problem: Fristen på fire uger betyder, at det ikke altid er muligt for 
virksomhederne at foretage anmeldelsen rettidigt, hvis den foretages i 
samme arbejdsgang som lønbehandlingen. Samtidig er reglerne vanskelige. 
Selv store virksomheder har svært ved altid at overholde fristerne.  
 
Forslag til løsning: At fristen for at anmelde syge- og barselsfravær 
forlænges, så virksomhederne får mulighed for at foretage anmeldelsen 
samtidig med, at de foretager administrativt arbejde med lønnen ved 
udgangen af hver måned. Dette vil kunne lade sig gøre, hvis fristen 
forlænges til fem uger efter første fraværsdag. Fristen for anmodning om 
refusion skal ligeledes forlænges, så den kan ske samtidig med den 
månedlige lønbehandling. 
 
 

Regler og arbejdsgange: § 21 i lov om sygedagpenge indebærer, at 
udbetalingen af sygedagpenge fortsætter, selvom den sygemeldte f.eks. er 
udeblevet fra en opfølgningssamtale. Først når der er truffet beslutning om 
ophør af udbetaling af sygedagpenge, kan der ske standsning. Det betyder, 
at det i flere tilfælde vil være nødvendigt at kræve tilbagebetaling af 
sygedagpenge. 
 
Problem: Kommunerne skal bruge mange ressourcer på at kræve 
tilbagebetaling af sygedagpenge. Det er formentlig også til gene for et stort 
antal sygedagpengemodtagere, at de får udbetalt sygedagpenge, som 
senere kræves tilbagebetalt. 
 
Forslag til løsning: At reglerne ændres, så ophør af udbetaling af 
sygedagpenge først kan have virkning fra det tidspunkt, hvor der er truffet 
afgørelse herom. 
 
 

278 X 278 Ændring af frist ved digital anmeldelse af 
syge- og barselsfravær 

279 X 279 Bortfald af ret til sygedagpenge kan tidligst 
være fra dag, hvor det besluttes 



 

 
174/229 

Regler og arbejdsgange: Der er en generel varighedsbegrænsning på 52 
uger ved udbetalingen af sygedagpenge. Der eksisterer dog en række 
forlængelsesmuligheder, jf. kapitel 9 i lov om sygedagpenge. 
 
Problem: De mange forlængelsesmuligheder vanskeliggør administrationen 
af reglen, og jobcentrene bruger mange ressourcer på at diskutere 
forlængelsesmuligheder, blandt andet med fagforeninger. 
 
Forslag til løsning: 
(1) At dispensationsmulighederne forenkles, og der fortsat er en generel 
varighedsbegrænsning på 52 uger. 
(2) At der ikke skal være dispensationsmuligheder ved uafklarede forløb. Til 
gengæld ses bort fra gensidig forsørgerpligt og formuegrænser de første to 
år på kontanthjælp. 
(3) At der gives mulighed for midlertidig førtidspension ved udløb af 
varighedsbegrænsningen. 
(4) At varighedsbegrænsningen afskaffes. Den manglende kommunale 
refusion efter 52 uger giver kommunerne tilstrækkelig tilskyndelse til at sikre 
korte forløb. 
(5) At der indføres en grænse for, hvor mange gange der kan opnås 
forlængelse i en sygedagpengesag.  
 
 

Regler og arbejdsgange: Kommunen skal opdatere opfølgningsplanen i 
umiddelbar forlængelse af hver samtale, der holdes med den sygemeldte. 
Det fremgår af sygedagpengelovens § 16. Den sygemeldte skal have planen 
udleveret efter første samtale, og når der er sket væsentlige justeringer af 
planen i forbindelse med de efterfølgende opfølgningssamtaler. 
 
Problem: Det er overflødigt at revidere opfølgningsplanen efter hver samtale, 
hvis der ikke er nyt i sagen. Nogle medarbejdere synes derudover at have 
den opfattelse, at de skal sende den reviderede opfølgningsplan til de 
sygemeldte, selvom der ikke er sket nyt i sagen.  
 
Forslag til løsning:  
(1) At reglerne ændres, så der kun skal justeres i opfølgningsplanen, når der 
er sket væsentligt nyt i sagen. 
(2) At opfølgningsplan undlades ved kortvarig sygdom med veldefineret 
forløb. 
(3) At det præciseres, at det kun er nødvendigt at udlevere planen til den 
sygemeldte, når der er sket væsentlige justeringer. 
 
 

280 X 280 Varighedsbegrænsning og forlængelse i 
sygedagpengesager 

281 X 281 Præcisering af reglerne om 
opfølgningsplaner 
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Regler og arbejdsgange: Sagsbehandlerne benytter ofte kommunens 
lægekonsulenter til at bestille udredninger af borgernes helbred frem for at 
benytte eksisterende udredninger fra eksterne læger. 
 
Problem: Borgere bliver bedt om at deltage i samme lægelige udredninger 
gentagne gange trods uændret helbredstilstand. Også selv om det allerede 
ved første udredning stod klart, at helbredstilstanden ville være stabil. 
Gentaget udredning hos samme sundhedspersonale – herunder udredning 
om supplerende lidelser – er derfor spild af tid og penge. På grund af 
ventetid i sundhedsvæsenet og frister for erklæringer trækker det 
sagsbehandlingen unødigt i langdrag.  
 
Et andet problem er, at kommunerne bruger speciallægeerklæringer til at 
afprøve tidligere eller konstatere nye diagnoser, hvilket fører til fornyet 
sagsbehandling og flere arbejdsprøvninger. Det opfattes som 
mistænkeliggørelse, at resultater af lægeundersøgelser og arbejdsprøvning 
ikke respekteres, men gentages flere gange. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At sagsbehandlerne efteruddannes, så de får større viden om, hvad det 
er muligt at udrede lægeligt, og hvornår en tilstand er stabil. 
(2) At sagsbehandlerne i højere grad tvinges til at følge eksterne sundheds-
faglige vurderinger – herunder vurderinger fra revalideringscentre.  
(3) At sagsbehandlerne selv skal kunne træffe afgørelser frem for at 
afgørelser træffes i råd, hos lægekonsulenter eller andre. 
(4) At kommunen får én indgang til sundhedsvæsenet, så de kan få en hurtig 
samlet udredning.  
(5) At ombudsmanden får mulighed for at skride ind over for kommunens 
sagsbehandling. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Reglerne om delvis syge- og raskmelding gælder 
alene for beskæftigede. Forsikrede ledige er enten syge og modtager 
sygedagpenge eller raskmeldte og modtager a-dagpenge. Sidstnævnte 
kræver, at borgeren kan arbejde på fuld tid. 
 
Problem: Det kan være lige så gavnligt for ledige som for beskæftigede at 
starte gradvist op.  
 
Forslag til løsning: At ledige også kan være delvist raske/syge, så de står 
delvist til rådighed for job. 
 
 

282 X 282 Kortere sagsbehandling og større respekt 
for eksterne lægelige vurderinger  

283 X 283 Delvis syge- og raskmelding for forsikrede 
ledige 
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Regler og arbejdsgange: Sygemeldte forsikrede ledige skal have samme 
beløb i sygedagpenge, som de er berettiget til i a-dagpenge, jf. § 51 i lov om 
sygedagpenge. Ved hvert årsskifte skriver kommuner til a-kasserne og 
bestiller beregning af ny sygedagpengesats. 
 
Problem: Mange brevgange og stort administrativt arbejde i forhold til, at der 
sjældent har været beskæftigelse, der har ændret ved satsen. Samtidig 
forekommer det inkonsistent, at der kun bliver bedt om genberegning i 
forbindelse med årsskifte. Der kunne lige såvel være ændringer i den 
beregnede sats på andre tidspunkter. 
 
Forslag til løsning: At sygedagpengesatsen for forsikrede ledige justeres 
med satsreguleringen i forbindelse med årsskiftet. Det skal ske, uanset om 
der i enkelte tilfælde kan være tale om, at dagpengesatsen ville være en 
anden, hvis der blev foretaget en genberegning. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Sygedagpengemodtagere matchkategoriseres og 
der laves journal, ressourceprofil og opfølgningsplan. 
 
Problem: Mange procedurer og informationer overlapper hinanden, hvilket 
fører til dobbeltarbejde.  
 
Forslag til løsning: At en eller flere procedurer afskaffes, justeres eller gøres 
frivillige. Nogle af forslagene sigter på matchkategoriseringen, andre på 
opfølgningsplanen og andre igen på ressourceprofilen. Fælles er ønsket om 
færre procedurer. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Nogle jobcentre sidestiller jobsøgning med en 
raskmelding og tilkendegiver, at borgeren ikke er berettiget til 
sygedagpenge, hvis vedkommende søger job. 
 
Problem: Selv om man er for syg til at arbejde, kan man være rask nok til at 
skrive en ansøgning. At det i praksis kan føre til raskmelding, afholder syge 
fra jobsøgning og forlænger dermed i værste fald perioden på syge-
dagpenge. 
 

284 X 284 Enklere procedure for genberegning af 
sygedagpenge i forbindelse med årsskifte 

285 X 285 Færre krav til skriftlige procedurer 

286 M 286 Mulighed for jobsøgning mens man 
modtager sygedagpenge (ikke statslig 
regel) 
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Forslag til løsning: At sygemeldte får mulighed for jobsøgning uden 
konsekvens for sygedagpengene. 
 
 

Regler og arbejdsgange: I dag modtager kommunen først arbejdsgivers 
anmeldelse af sygefravær (DP200a/b/c eller DP201) og henvender sig 
derefter til borgeren med oplysningsskema om sygdommens karakter. 
 
Problem: En del sager oprettes og igangsættes, selvom det viser sig, at 
borgeren ikke er berettiget til sygedagpenge. Det kræver et stort 
administrativt arbejde at lukke sagen igen – blandt andet på grund af 
procedurerne, der sikrer borgerens retssikkerhed. 
 
Forslag til løsning: At borgeren skal udfylde oplysningsskemaet samtidig 
med arbejdsgiverens anmeldelse, så sagen ikke startes op, hvis der ikke er 
grundlag for sygedagpenge. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Personer, der modtager sygedagpenge kan – med 
visse begrænsninger – deltage i kompetencegivende kurser, herunder AMU-
kurser, jf. § 4 i bekendtgørelse om sygedagpenge. 
 
Problem: Begrænsningerne står i vejen for, at erhvervsgrupper der alligevel 
skal opdateres med AMU-kurser med faste frekvenser, kan udnytte tiden 
under en sygemelding til dette. 
 
Forslag til løsning: At der kommer en mere individuel vurdering af, hvilke 
kurser og efteruddannelse sygemeldte kan deltage i. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Det er ikke muligt at tage ferie mens man modtager 
sygedagpenge, heller ikke når arbejdet er genoptaget delvist i forbindelse 
med delvis raskmelding. 
 
Problem: Sygemeldte oplever dette som et voldsomt indgreb i deres 
tilværelse. Nogle raskmelder sig for at kunne afholde ferie, hvilket fører til 
administrativt arbejde med registrering af rask- og sygemeldinger i 
kommunerne. 

287  287 Borgere skal udfylde oplysningsskema 
parallelt med arbejdsgivers anmeldelse af 
sygdom 

288  288 Bedre mulighed for at deltage i AMU-kurser 
for sygemeldte 

289 X 289 Ret til ferie for sygemeldte 
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Forslag til løsning: At der bliver givet mulighed for at afholde ferie, selvom 
man modtager sygedagpenge. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Når man beregner varigheden af sygedagpenge-
forløb, tæller også uger med deltidssygemelding fuldt med. 
 
Problem: Borgere, der kun har været fuldtidssygemeldt i få uger, men har 
behov for en lang periode på nedsat tid, finder denne regel uretfærdig. 
 
Forslag til løsning: At varighedsbegrænsningen fastsættes i timer (52 gange 
37 timer), og kun timer, hvor der udbetales sygedagpenge, forbruger af 
varigheden. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Der er ikke store økonomiske konsekvenser for 
kommunerne, når deres afgørelser omgøres af Ankestyrelsen – for 
eksempel, hvis en person fejlagtigt er frataget sine sygedagpenge. 
 
Problem: Kommunerne kan have økonomisk gevinst af restriktiv 
sagsbehandling, selvom den ikke er lovmedholdelig, da langt fra alle klager. 
 
Forslag til løsning: At der indføres omfattende økonomiske sanktioner i 
forhold til kommuner, der begår fejl i sagsbehandlingen. 
 
 

290 X 290 Varighed af sygedagpenge tælles i 
fraværstimer frem for berørte dage 

291 X 291 Erstatning til borgere og bøder til 
kommuner ved fejlagtig sagsbehandling 
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Afsnit 21: Kontant- og starthjælp 

 
Kontant- og 
starthjælp 
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Regler og arbejdsgange: Personer på a-dagpenge optjener ret til ferie med 
feriedagpenge, jf. § 75h i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Kontant-
hjælpsmodtagere har ikke en lignende ret. Tilsvarende har a-dagpenge-
modtagere ret til ferie i udlandet, mens det ikke er tilfældet for kontant-
hjælpsmodtagere, jf. § 5 i lov om aktiv socialpolitik.  
 
Problem: Ingen saglige argumenter ligger ikke grund for denne forskel. 
Forskellen opfattes som unødigt diskriminerende. 
 
Forslag til løsning: At harmonisere adgang til optjening af ferie og 
muligheden for at afholde den i udlandet uanset ydelse. 
 
 

Regler og arbejdsgange: § 13 i lov om aktiv socialpolitik indeholder en 
række betingelser for, at man kan modtage ydelse, herunder at der skal 
præsteres mindst 450 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de 
seneste 24 kalendermåneder. 
 
Problem: 450-timers reglen er bureaukratisk og kræver mange 
administrative ressourcer i kommunerne. Ikke mindst på grund af regler om 
varsling, kontrol og optælling af perioder, der er undtaget fra reglen. Flere 
sagsbehandlere vælger at se bort fra reglen.  
 
Forslag til løsning: At afskaffe 450-timers reglen.  
 
 

Regler og arbejdsgange: Reglerne om nedsat hjælp efter seks måneder 
samt loftsreglerne regulerer kontanthjælpen i visse situationer, jf. § 25b i lov 
om aktiv socialpolitik. 
 
Problem: Reglerne berører få personer, men medfører en omfattende 
administration. Reglerne betyder, at der skal foretages en kompliceret 
loftsberegning hver måned. En loftsberegning medfører tre breve. Et fra 
kontanthjælpssystemet, et foreløbigt vedrørende boligstøtte og et endeligt 
vedrørende boligstøtte. Beregningen ender som regel med, at borgeren 
trækkes i boligsikring (eller boligydelse, når ægtefællen er pensionist). Dette 
fører til mange klagesager, da det er uforståeligt for borgerne. 

292 X 292 Harmonisering af optjening af ferie og 
muligheden for at afholde den i udlandet 

293 X 293 450-timers reglen afskaffes 

294 X 294 Afskaffelse eller forenkling af  
kontanthjælpsloftet 
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Forslag til løsning: At kontanthjælpsloftet afskaffes eller at reglerne 
forenkles.  
 
 

Regler og arbejdsgange: Jobcentret er forpligtet til at tage stilling til, hvorvidt 
en sygemeldt kontant- og starthjælpsmodtager skal have en syge-
opfølgningsplan, jf. § 12b i lov om aktiv socialpolitik. Jobcentret skal tage 
stilling i umiddelbar forbindelse med modtagelsen af sygemeldingen. 
 
Problem: Det kan virke unødvendigt, at jobcentrene skal vurdere, om der er 
behov for en opfølgningsplan ved blot én dags sygdom. Det kræver mange 
registreringer – herunder mange indberetninger fra uddannelsessteder mv. 
Derfor opfattes kravet som en unødig stor administrativ belastning. En særlig 
udfordring er, at kontanthjælpsmodtagere i match 1 kan sygemelde sig via 
Jobnet, hvilket betyder, at sagsbehandleren ikke kender til sygemeldingen.  
 
Forslag til løsning:  
(1) At det kun skal vurderes, om der er behov for en opfølgningsplan, når der 
er tale om længere tids sammenhængende sygdom. Hvor langvarig 
sygdommen skal være, er der forskellige bud på. Nogle foreslår en grænse 
på 3-4 dage – andre en grænse på fire uger.  
(2) At der ikke skal udarbejdes sygeopfølgningsplan, når der er en jobplan. 
(3) At sagsbehandleren får ret til at vurdere, om der skal ske en registrering.  
(4) At muligheden for elektronisk sygemelding afskaffes. 
(5) At reglerne om sygeopfølgning i forhold til kontanthjælpsmodtagere 
flyttes fra sociallovgivningen til beskæftigelseslovgivningen og harmoniseres 
med reglerne, der gælder for sygedagpengemodtagere. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Mange forløb for borgere med psykiske problemer 
er meget langvarige med lange ventetider og gentagne udredninger.  
 
Problem: Der er som regel alene ansat praktiserende læger som 
lægekonsulenter i kommunerne. Det betyder, at der mangler kompetence til 
at behandle de sager, hvor overførselsmodtageren har en psykisk lidelse. 
 
Forslag til løsning: At der udover de nuværende lægekonsulenter ansættes 
psykiater eller psykolog som en ekstra lægekonsulent i kommunen for at få 
hurtigere sagsforløb. 
 
 

295 X 295 Fjernelse af pligten til registrering og 
vurdering af alle sygemeldinger 

296 X 296 Psykiatrisk eller psykologisk lægekonsulent 
i kommunen (ikke statslig regel) 
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Regler og arbejdsgange: Kontanthjælpsmodtagere, som har høje 
boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, kan have ret til særlig støtte efter § 34 
i lov om aktiv socialpolitik. 
 
Problem: Nogle kommuner beregner ikke automatisk, om borgerne har ret til 
særlig støtte. Det betyder, at borgerne skal søge for at få støtten. Hvis 
støtten skal udbetales med tilbagevirkende kraft, skal der ifølge 
forslagsstiller administreres en klagesag i kommunen. 
 
Forslag til løsning: At der sker en automatisk beregning og oplysning til 
borgerne om, hvorvidt de kan få særlig støtte. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Ansøgning om kontanthjælp starter – i hvert fald i 
visse kommuner – i jobcentret. 
 
Problem: At ansøgningen starter i jobcentret kan føre til spildt 
sagsbehandlingstid, hvis ydelseskontoret efterfølgende udregner, at 
vedkommende ikke er berettiget til ydelse – for eksempel på grund af 
ægtefællens indtægt. 
 
Forslag til løsning: At ansøgning om kontanthjælp starter i ydelseskontoret. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Retten til kontanthjælp afhænger af ægtefællens 
indkomst, der (med få undtagelser) modregnes krone for krone, jf. § 30 i lov 
om aktiv socialpolitik. 
 
Problem: For par på kontanthjælp fjerner reglen det økonomiske incitament 
til job – med mindre begge kan få job. 
 
Forslag til løsning: Afskaf reglen om ægtefælleafhængighed. 
 

297 X 297 Automatisk beregning af særlig støtte (ikke 
statslig regel) 

298 H 298 Henvendelse i ydelseskontoret ved 
ansøgning om kontanthjælp (ikke statslig 
regel) 

299  299 Ægtefælleafhængighed afskaffes 
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Regler og arbejdsgange: Kontanthjælp modregnes (med få undtagelser) 
krone for krone ved andre indtægter, jf. § 30 i lov om aktiv socialpolitik. 
 
Problem: Reglerne fjerner den økonomiske gevinst ved småjob. 
 
Forslag til løsning: At der modregnes time for time for arbejdsindkomst, 
ligesom det er tilfældet i dagpengesystemet. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Arbejdsgiver skal betale elevløn til 
erhvervsskoleelever i praktik. 
 
Problem: Mange unge mangler en praktikplads. 
 
Forslag til løsning: At unge på kontanthjælp får ret til at tage kontanthjælpen 
med til arbejdsgiver som tilskud til elevlønnen. 
 
 
 
 

300  300 Reglerne for modregning i kontanthjælp 
lempes 

301 X 301 Konvertering af kontanthjælp til tilskud til 
praktikplads hos arbejdsgiver 
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Afsnit 22: Efterløn 

 
Efterløn 
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Regler og arbejdsgange: A-kasserne skal udstede et efterlønsbevis til alle 
medlemmer, når de opnår ret til efterløn. I de fleste tilfælde sker det, når 
medlemmerne fylder 60 år. Formålet med efterlønsbeviset er at sikre, at 
medlemmerne kan fortsætte med at arbejde efter 60-årsdagen uden at 
risikere at miste retten til efterløn på grund af sygdom mv. Desuden kan 
medlemmet efter ansøgning sikre, at efterlønssatsen beregnes på grundlag 
af indtægten forud for 60-årsdagen. Endelig bliver medlemmets pensions-
ordninger opgjort i forbindelse med efterlønsbeviset. Samme opgørelse skal 
gentages ved ansøgning om efterløn, jf. blandt andet § 74b i lov om 
arbejdsløshedsforsikring. 
 
Problem: Det er administrativt besværligt og overflødigt, at de samme 
opgørelser skal foretages to gange. 
 
Forslag til løsning: At retten til efterløn og beregningen af efterlønssatsen 
gøres endeligt op allerede ved udstedelse af efterlønsbeviset. Der stilles dog 
krav om fortsat medlemskab af en a-kasse, ligesom to-årsreglen fastholdes. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Efterlønsbeviset udstedes, når den forsikrede har 
opnået ret til at gå på efterløn. På udstedelsestidspunktet skal 
vedkommende være dagpengeberettiget og stå til rådighed for 
arbejdsmarkedet jf. § 74b i lov om arbejdsløshedsforsikring.  
 
Problem: Reglen kan give problemer for 59-årige, der er syge i månederne 
op til deres 60-års fødselsdag. De kan først få efterlønsbeviset udstedt, når 
de er raskmeldte. Det kan for eksempel påvirke muligheden for at leve op til 
to-årsreglen eller optjene skattefri præmie, da alt regnes fra datoen fra 
udstedelse af efterlønsbeviset og ikke 60-års fødselsdagen. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At det er muligt at få sit efterlønsbevis, selvom man er sygemeldt. 
(2) At afskaffe efterlønsbeviset og bruge 60-års fødselsdagen som 
udgangspunkt for beregning. 
 

302 X 302 Endelig opgørelse af efterløn ved 
udstedelse af efterlønsbevis 

303 X 303 Mulighed for udstedelse af efterlønsbevis 
under sygdom 
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Regler og arbejdsgange: Når en person med ret til efterløn bliver på 
arbejdsmarkedet, til vedkommende er fyldt 65 år, kan vedkommende være 
berettiget til efterlønspræmie. For at få præmien skal personen dokumentere 
arbejde ved at indsende lønsedler for de seneste fem år samt en skriftlig 
anmodning (jf. afgørelse fra Pensionsstyrelsen). 
 
Problem: Det tager tid og ressourcer for borgere at finde op mod 60 
lønsedler frem. Samtidig kan det være vanskeligt at forfatte en formel 
anmodning.  
 
Forslag til løsning:  
(1) At dokumentationskravet erstattes af en erklæring fra arbejdsgiveren om, 
hvor mange timer medarbejderen har arbejdet de seneste år.  
(2) At kravet om skriftlig anmodning udover lønsedlerne fjernes. 
 
 

Regler og arbejdsgange: En efterlønsmodtager med lav timeløn kan vælge 
at blive modregnet time-for-time med en timelønssats på 200 kr. 
Konsekvensen er, at der fradrages færre timer i efterlønnen, end der 
arbejdes, jf. § 74e i lov om arbejdsløshedsforsikring. 
 
Problem: A-kassen skal holde styr på faktiske timer og indtægt for at 
udregne og holde styr på omregnede timer. Samtidig benyttes ordningen i 
ringe omfang. 
 
Forslag til løsning: At timemodregningen til en særlig omregningssats 
erstattes af et bundfradrag på eksempelvis ca. 33.000 kr. Ved lønindkomst 
under dette beløb foretages ingen modregning. 

304 X 304 Enklere dokumentationskrav for at få 
udbetalt efterlønspræmien  

305 X 305 Lempeligere modregning i efterlønnen for 
arbejdsindtægt 
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Regler og arbejdsgange: For at overgå til efterløn skal man i 
udgangspunktet have haft, hvad der svarer til 52 ugers fuldtidsbeskæftigelse 
inden for de seneste tre år. For personer, der har arbejdet på Færøerne, i 
EØS-lande eller i Schweiz, kan den udenlandske beskæftigelse i visse 
tilfælde tælle med i beskæftigelseskravet, jf. bekendtgørelse om ret til 
efterløn for medlemmer, der har haft forsikrings- eller beskæftigelsesperioder 
i udlandet, i Grønland eller på Færøerne. 
 
Personer, der har arbejdet i disse lande, men opfylder betingelserne om 30 
års medlemskab af dansk a-kasse (kortere for de ældre årgange), kan 
medregne op til 26 ugers udenlandsk beskæftigelse i kravet på 52 uger (der 
kan medregnes 39 uger, hvis den udenlandske beskæftigelse alene har 
fundet sted på Færøerne).  
 
Personer, der ikke opfylder kravet om 30 års medlemskab af dansk a-kasse, 
kan alligevel være berettiget til efterløn ved at medregne perioder som 
arbejdsløshedsforsikret i udlandet. Personer, der gør dette for at opnå de 30 
års medlemskab, kan ikke medregne beskæftigelse fra udlandet i kravet på 
de 52 uger. For denne personkreds skal der være tale om 52 ugers 
beskæftigelse i Danmark inden for de seneste tre år. 
 
Problem: Det er vanskeligt for personer tæt på efterlønsalderen at 
gennemskue, hvad konsekvenserne er af at tage beskæftigelse i udlandet. 
Retten til efterløn kan let fortabes. 
 
Forslag til løsning: At arbejde på Færøerne, i EØS-lande eller Schweiz tæller 
på lige fod med dansk beskæftigelse i forhold til beskæftigelseskravet på 52 
uger inden for de seneste tre år. Det indebærer, at beskæftigelseskravet kan 
opfyldes uden beskæftigelse i Danmark inden for de seneste tre år. 
 
 

Regler og arbejdsgange: I dag kan man ikke frit tage efterlønnen med til 
lande uden for EU/EØS, men kun i kortere perioder i forbindelse med 
midlertidigt ophold, jf. § 74n i lov om arbejdsløshedsforsikring. 
 
Problem: Personer, der vil til lande uden for EØS, forstår ikke sondringen. 
 
Forslag til løsning: At muligheden for at tage efterløn med til udlandet 
udvides, så den dækker hele verden. 

306 X 306 Lempeligere regler for medregning af 
udenlandsk beskæftigelse i forbindelse 
med ret til efterløn 

307 X 307 Lempeligere regler for at tage efterlønnen 
med til udlandet 
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Regler og arbejdsgange: Det kræver fuldtidsbeskæftigelse at optjene fuld 
skattefri præmie, jf. § 74m i lov om arbejdsløshedsforsikring. For hver gang 
der arbejdes 481 timer, optjenes en skattefri præmie. Der kan maksimalt 
optjenes 12 præmier – en for hvert kvartal mellem 62 og 65 år. 
 
Problem: Deltagelse i konflikt eller fagligt arrangement kan koste et kvartals 
skattefri præmie, hvilket svarer til ca. 11.000 kr. Det samme gælder 
(midlertidig) reduceret arbejdstid. 
 
Forslag til løsning: At kravet om fuldtidsbeskæftigelse fjernes. Kravet 
erstattes af et krav om, at man ikke må have modtaget offentlige 
forsørgelsesydelser. Er dette opfyldt, optjenes fuld skattefri præmie. 
 
 

Regler og arbejdsgange: I dag er retten til folkepension betinget af en vis 
alder og ophold i Danmark. Ret til efterløn kræver optjening. 
 
Problem: Det kan være kompliceret, at der er to parallelle systemer med 
forskellige optjeningsprincipper. 
 
Forslag til løsning: At efterlønnen afskaffes. I stedet gives – uanset alder – 
adgang til folkepension efter 40 års erhvervserfaring. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Personer på efterløn har pligt til at oplyse a-kassen 
om pensioner med løbende udbetalinger, hvis udbetalingerne går i gang i 
løbet af efterlønsperioden, jf. § 44 i bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 
 
Problem: Nogle borgere glemmer eller undlader bevidst at informere a-
kassen. Dermed slipper de for modregning. 
 
Forslag til løsning: At a-kasserne får adgang til SKATs oplysninger om 
pensionsudbetalinger. Det vil samtidig lette arbejdsgangen vedrørende de 
pensionsoplysninger, som SKAT trækker ved 60-årsalderen og overleverer 
til a-kasserne. 
 

308 X 308 Lempeligere regler for optjening af skattefri 
præmie 

309 F 309 Efterløn afskaffes og der gives mulighed for 
folkepension efter nyt kriterium 

310 F 310 Automatiske oplysninger fra SKAT i 
forbindelse med modregning af pensioner i 
efterlønnen  
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Regler og arbejdsgange: Personer, der arbejder fuld tid i to år efter 
udstedelse af efterlønsbevis, har lempeligere modregning for opsparede 
pensioner end personer, der går på efterløn tidligere, jf. § 74j i lov om 
arbejdsløshedsforsikring.  
 
Problem: Ledige, der ikke kan finde job, kan være nødt til at gå på efterløn 
før de fylder 62 år og opfylder to-årsreglen, hvis de vil bevare 
efterlønsretten. Denne er nemlig betinget af dagpengeret.  
 
Forslag til løsning: At der dispenseres for modregning i efterlønnen for 
pensioner til ufrivilligt ledige. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Selvstændige kan fortsætte deres virksomhed ved 
siden af efterlønnen, hvis de ikke har ansatte, og de maksimalt arbejder 18,5 
time pr. uge, jf. § 74f i lov om arbejdsløshedsforsikring. 
 
Problem: Det er uklart, hvor grænsen går mellem ansatte og under-
leverandører. Fx risikerer en landmand at skulle tilbagebetale efterlønnen, 
fordi han har benyttet en maskinstation i 30 timer til hjælp til markarbejde. 
 
Forslag til løsning: At reglerne for, hvad der tæller som arbejdskraft, 
præciseres. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Personer, som ikke indbetaler efterlønskontingent, 
kan tilmelde sig en fortrydelsesordning. Ordningen indebærer, at man kan 
opnå ret til en lavere efterlønssats, hvis man fortryder sine manglende 
indbetalinger. Fortrydelsesordningen indeholder dog visse karantæneregler, 
for personer født i perioden 1963-1970, jf. § 75 i lov om arbejdsløsheds-
forsikring mv. Karantænereglerne indebærer, at man skal være udmeldt af 
efterlønsordningen i minimum to år. Karantæneperioden på to år forlænges i 
visse tilfælde. 
 
Problem: Reglerne for forlængelse af karantænen udover to år er meget 
indviklede og svære at forstå for borgerne.  
 

311 F 311 Modregning af pension i efterløn for 
ufrivilligt ledige fjernes 

312 F 312 Klarere regler for, hvad der medregnes 
som arbejdskraft ved selvstændig 
virksomhed ved siden af efterlønnen 

313 F 313 Enklere adgang til fortrydelsesordningen 
for efterløn  
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Forslag til løsning: At karantænereglerne forenkles, så man altid kan 
genindtræde i efterlønsordningen, når man har været frameldt i to år. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Den skattefri præmie optjenes i forhold til antal 
arbejdstimer, jf. § 74m i lov om arbejdsløshedsforsikring. 
 
Problem: Deltidsbeskæftigede optjener mindre præmie end fuldtids-
beskæftigede. 
 
Forslag til løsning: At deltidsbeskæftigede optjener fuld præmie. 

314 F 314 Fuld efterlønspræmie for 
deltidsbeskæftigelse 
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Afsnit 23: Førtidspension og forslag på tværs 

af ydelse 

 
Førtidspension 
og forslag på 
tværs af 
ydelser
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Regler og arbejdsgange: Førtidspensionen er lavere for samboende end for 
enlige, jf. § 32a i lov om social pension. 
 
Problem: Det opleves uretfærdigt af borgere, der er i berøring med reglerne. 
 
Forslag til løsning: At satsen for førtidspension er den samme for 
samboende som for enlige. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Der modregnes i førtidspension for supplerende 
indkomst. Kommunen kan frakende pensionen (efter ny ordning) eller gøre 
den hvilende, hvis det skønnes, at pensionistens arbejdsevne er forbedret. 
 
Problem: Reglerne kan afholde førtidspensionister på den nye ordning fra at 
forsøge sig på arbejdsmarkedet – enten på ordinære vilkår eller i et fleksjob. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At der ikke modregnes for arbejdsindkomst. 
(2) At muligheden for at frakende førtidspensionen eller gøre den hvilende 
afskaffes. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Førtidspension er i praksis varig. 
 
Problem: Det er problematisk, at førtidspensionen er en varig ydelse, da det 
ofte sker, at arbejdsevnen kan forbedres betragteligt, hvis sygdomsbilledet 
ændres. 
 
Forslag til løsning: At pensionen gøres midlertidig og skal fornys hvert femte 
år. 
 

315 F 315 Samme førtidspension for samboende som 
for enlige 

316 F 316 Modregning for arbejdsindkomst i 
førtidspensionen afskaffes, og der gives 
sikkerhed for pension 

317 F 317 Førtidspension gøres midlertidig 
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Regler og arbejdsgange: Funktionærloven gælder i en lang række tilfælde 
for ordinære ansættelser, jf. § 1 i lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere 
og funktionærer. 
 
Problem: Nogle arbejdsgivere kan vige tilbage fra at ansætte en 
førtidspensionist på ordinære vilkår af frygt for at blive bundet af opsigelser i 
forhold til en lidt usikker arbejdskraft. 
 
Forslag til løsning: At funktionærloven kan fraviges, hvis lønmodtageren er 
førtidspensionist. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Afhængig af ydelse er der forskellige regler for, 
hvor meget man skal modregnes ved pensionsudbetalinger og erstatninger 
– der er for eksempel forskellige regler for efterløn og folkepension. 
Pensionsudbetalinger modregnes i efterlønnen, mens dette ikke er tilfældet i 
folkepensionens grundbeløb. 
 
Problem: Reglerne er uoverskuelige.  
 
Forslag til løsning: At modregningsregler harmoniseres, så de er ens på 
tværs af ydelser. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Det nuværende regelsæt om delvis genoptagelse 
af arbejdet i forbindelse med barsel giver muligheder for delvis tilbage-
venden med varierende timetal fra uge til uge og med skæve timetal efter 
eget valg, hvis den barslende kan blive enig med arbejdsgiver, jf. § 12 i lov 
om ret til orlov og dagpenge ved barsel. 
 
Problem: De nuværende regler er tunge at administrere for jobcentrene. 
 
Forslag til løsning: At der laves et mindre antal standardiserede modeller for 
tilbagevenden, som alle skal benytte.  
 

318 F 318 Funktionærlovens regler om opsigelse 
fraviges i forbindelse med ansættelse af 
førtidspensionister 

319 F 319 Ensartede modregningsregler uanset 
ydelse  

320 F 320 Mindre valgfrihed ved delvis genoptagelse 
af arbejdet i forbindelse med barsel 
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Regler og arbejdsgange: Overførselsindkomst er skattepligtig. 
 
Problem: Der skal administreres for at opkræve skat. 
 
Forslag til løsning: At skattepligten fjernes, og ydelsen nedsættes 
tilsvarende. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Arbejdsevnemetoden er en metode til beskrivelse, 
udvikling og vurdering af arbejdsevnen i forbindelse med revalidering, 
fleksjob, førtidspension og forlængelse af sygedagpengesager. Metodens 
mål er at hjælpe ledige eller sygemeldte borgere med at finde fodfæste på 
arbejdsmarkedet, jf. bekendtgørelse om beskrivelse, udvikling og vurdering 
af arbejdsevne. 
 
Problem: Arbejdsevnemetoden kritiseres for at være et rigidt redskab, der 
ikke altid passer til borgerens konkrete situation. 
 
Forslag til løsning: At det vurderes, om arbejdsevnemetoden i højere grad 
kan målrettes indhold og fokusere mindre på formalia. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Revalidender, personer i fleksjob og på 
ledighedsydelse skal placeres i en matchgruppe. 
 
Problem: Matchningen af disse grupper tjener sjældent noget formål. 
Personer i revalidering er i gang med en indsats, der skal bringe dem i 
ordinært arbejde, og personer i fleksjob og på ledighedsydelse er i en 
permanent situation. Derfor er matchningen af disse grupper unødvendig. 
 
Forslag til løsning: At revalidender, personer i fleksjob og på 
ledighedsydelse ikke er omfattet af match-modellen. 
 

 

321 X 321 Overførselsindkomster gøres skattefri 

322 X 322 Revurdering af arbejdsevnemetoden 

323 X 323 Revalidender, personer i fleksjob og på 
ledighedsydelse fritages for match 
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Afsnit 24: Kommunikation og tilgængelighed 

 
Kommunikation 
og 
tilgængelighed 
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Regler og arbejdsgange: Jobcentrene sender mange standardbreve til 
borgerne, fx indkaldelser til møder, samtaler og aktivering. 
 
Problem: Standardbrevene kritiseres på tre punkter.  
 
For det første er kvaliteten af standardbrevene ringe. Brevene er ofte svære 
at forstå, og medarbejderne skal bruge tid på efterfølgende at forklare 
borgerne, hvad der står i brevene. Derudover findes der eksempler på breve 
fra de kommunale systemer, som KL efter sigende har frarådet kommunerne 
at bruge, fordi de ikke er lovmedholdelige. 
 
For det andet har medarbejderne sjældent mulighed for selv at rette i 
brevene, inden de sendes ud til borgerne. Eller også ved de ikke, hvordan 
man gør. Det skaber til tider nogle uhensigtsmæssige situationer. Fx fik en 
ledig et brev fra sin sagsbehandler, hvor langt hovedparten af brevet ikke 
vedrørte den ledige. I bunden af brevet stod der til gengæld fem linjer, hvori 
jobcentermedarbejderen påpegede, at den ledige skulle se bort fra det 
øvrige indhold i brevet og bekræftede så i øvrigt en aftale om et kommende 
møde. Andre ledige har oplevet at modtage breve, hvor der står ”Som aftalt 
med jobcentret..”, uden der har været en forudgående kontakt mellem 
jobcenter og ledig. 
 
For det tredje fremgår det sjældent af brevene, hvem borgerne kan kontakte. 
Det betyder, at det ikke er muligt at ringe til en konkret person på jobcentret 
og spørge nærmere om indholdet af brevet. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At standardbrevene skrives i et mere almindeligt og letforståeligt sprog. 
(2) At sagsbehandlerne får bedre mulighed for at rette i standardbrevene. 
(3) At der altid er nævnt en kontaktperson i brevene. 
(4) At udarbejdelsen af standardbrevene centraliseres. 
 
 

Regler og arbejdsgange: En af jobcentrenes opgaver er at informere og 
vejlede arbejdssøgende. De skal vejlede om mulighederne for beskæftigelse 
og uddannelse og om samtaler og tilbud, der følger af lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats. 
 

324 X 324 Færre og bedre standardbreve (ikke 
statslig regel) 

325 X 325 Bedre overblik overborgerens forløb (ikke 
statslig regel) 
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Problem: De ledige bliver ikke i tilstrækkelig grad informeret om, hvad der 
skal ske i deres ledighedsforløb, om tilbudsmuligheder, samtalekadencer og 
den konkrete plan for aktivering. Fx oplever nogle ledige at blive indkaldt til 
forløb hos anden aktør umiddelbart efter, at de har været til en jobsamtale i 
jobcentret, selvom det ikke blev nævnt til samtalen. Andre oplever at blive 
indkaldt til samtale eller aktiveringsforløb uden videre forklaring. Resultatet 
er, at de ledige ofte ikke ved, hvad formålet med det konkrete initiativ er. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At de ledige fra start får information om, hvilket forløb de har udsigt til, 
hvad formålet er, og hvilke pligter og rettigheder de har. 
(2) At der udarbejdes en overskuelig pjece om tilbudsmulighederne i 
beskæftigelsesindsatsen, som kan udleveres til alle ledige. 
(3) At jobcentrene udleverer det informationsmateriale, som andre aktører 
har udarbejdet, til de ledige, så de er forberedt på, hvad der skal ske inden 
forløbet hos aktøren starter. 
 
 

Regler og arbejdsgange: A-kasserne og kommunerne har pligt til at 
informere ydelsesmodtagerne om mulige sanktioner ved overtrædelse af 
reglerne. Det fremgår af § 65 i lov om arbejdsløshedsforsikring og § 35 i lov 
om aktiv socialpolitik. 
 
Problem: For at leve op til lovgivningen sender mange jobcentre – som en 
del af standardbreve – adskillige siders lovtekst med sanktionsbestemmelser 
til de ledige. Det skaber flere problemer. For det første kan det virke 
overflødigt at sende det samme materiale til de ledige flere gange. For det 
andet bidrager materialet til de lediges oplevelse af, at de hele tiden trues 
med sanktioner, hvis ikke de samarbejder. For det tredje indebærer brevene 
en risiko for, at de ledige modtager så meget information, at de ikke kan 
overskue det og derfor undlader at læse det. For det fjerde er det dyrt i porto 
at sende så meget information. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At lovgivningen ændres, så jobcentrene kan nøjes med at informere om 
reglerne én gang og lade de ledige skrive under på, at de har modtaget 
informationen. Dermed kan de mange breve om juridiske konsekvenser 
undgås. 
(2) At måden, hvorpå de ledige præsenteres for sanktionsmulighederne, 
forbedres. En mulighed kunne være, at brevene kun indeholder én kort 
sætning om, at det kan have konsekvenser for ydelserne i henhold til 
specifikke paragraffer i loven, hvis man udebliver. I Københavns Kommune 
har man haft gode erfaringer med at sende et kort brev og vedlægge en 
folder med reglerne om pligter og sanktioner.  
 

326 X 326 Bedre kommunikation til de ledige om 
mulige sanktioner  
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Regler og arbejdsgange: Det er ikke alle jobcentre, der har en reception. 
 
Problem: Når de ledige ankommer til jobcentret, henvender de sig helt 
naturligt i de første kontorer i jobcentret. Dermed kommer medarbejderne i 
disse kontorer til at fungere som reception. 
 
Forslag til løsning: At der etableres et it-system, hvor de ledige kan bruge 
deres sygesikringskort til at melde deres ankomst. På den måde kan den 
rette sagsbehandler se, at den ledige er ankommet. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Det er en kerneopgave for jobcentrene at bistå 
borgerne med at finde arbejde. 
 
Problem: Det kan være vanskeligt at komme i kontakt med jobcentret og få 
en individuel hjælp.  
 
For det første oplyser mange jobcentre blot ét hovednummer og én mail-
adresse på deres hjemmeside, og jobcentrene er typisk uvillige til at 
udlevere direkte telefonnumre og mailadresser. Derfor er det ofte svært at få 
fat i den rette medarbejder. 
 
For det andet har jobcentrene typisk kort åbningstid, og de ledige oplever, at 
deres sagsbehandler ofte er syg, har lange svartider på e-mail og sjældent 
er til at komme i kontakt med via telefonen. Samtidig glemmer mange 
sagsbehandlere at sætte autosvar på deres mail, når de har ferie – og deres 
mail bliver ikke behandlet af andre under ferien. 
 
For det tredje har udsatte grupper svært ved at få den rette hjælp i 
jobcentrene. Fx kan hørehæmmede og døve ledige af gode grunde ikke 
tage telefonisk kontakt med jobcentrene. Derfor tager de ofte kontakt til 
jobcentrene via e-mail. Da det enkelte jobcenter sjældent har den fornødne 
viden om de hørehæmmede og døves særlige vilkår på arbejdsmarkedet, 
ender disse mail med at blive sendt rundt i jobcentrenes systemer uden 
resultater. En nyuddannet døv kvinde har fx oplevet, at det var umuligt at 
komme i kontakt med den ansvarlige for isbryderordningen i det lokale 
jobcenter. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At jobcentrene opretter telefontider, hvor ledige kan komme i kontakt 
med deres sagsbehandlere. 
(2) At jobcentrene udvider deres åbningstider. 

327 X 327 Reception eller digital meddelelse om 
ankomst i jobcentret (ikke statslig regel) 

328 X 328 Mere tilgængelige jobcentre for 
virksomheder og ledige (ikke statslig regel) 
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(3) At jobcentrene udviser en større åbenhed over for at oplyse direkte 
numre og mail-adresser til både borgere og virksomheder. 
(4) At jobcentrene er særligt opmærksomme på at være tilgængelige for 
udsatte grupper, og at de sikrer, at der er tilstrækkelig viden om 
mulighederne for støtte mv. for disse grupper. 
(5) At der ansættes mere personale i jobcentrene. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Jobcentermedarbejdere og medarbejdere i a-
kasserne skal ofte i kontakt med hinanden. 
 
Problem: Jobcentermedarbejderne og medarbejderne i a-kasserne oplever, 
at de er nødt til at gå via de almindelige hovedtelefonnumre for at komme i 
kontakt med en konkret medarbejder i en a-kasse eller et jobcenter. Det 
skaber lang ventetid, da medarbejderne kommer ind via samme indgang 
som ledige og øvrige interessenter. 
 
Forslag til løsning: At jobcentrene får en mere direkte adgang til 
medarbejderne i a-kasserne. Og vice versa.  
 
 

Regler og arbejdsgange: Efter § 10, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats kan jobcentret yde en gratis service til virksomhederne, som har 
ansatte, der har vanskeligt ved at fastholde deres arbejde. 
 
Problem: Det kan være meget ressourcekrævende at have medarbejdere 
med særlige behov ansat. Særligt små virksomheder har vanskeligt ved at 
løfte den administrative opgave. Virksomhederne møder flest problemer, når 
en ansat er omfattet af flere ordninger, fx fleksjob og handicaphjælp, og 
dermed er tilknyttet flere forskellige sagsbehandlere. I disse tilfælde er der 
en risiko for, at den ene sagsbehandler ikke ved, hvad den anden gør. Det 
omfattende arbejde tager nogle gange modet fra arbejdsgiverne, og de 
opgiver derfor at fastholde den ansatte. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At der etableres én indgang for virksomhederne, så det er nemmere at 
etablere en god dialog mellem virksomhed og jobcenter. 
(2) At der er forskelligt serviceniveau til små og store virksomheder. De små 
har ikke altid ressourcerne til at sætte sig ind i reglerne, og bør derfor have 
mere hjælp. 
 

329 X 329 Lettere kontakt mellem a-kasserne og 
jobcentrene (ikke statslig regel) 

330 X 330 Bedre virksomhedsservice i forbindelse 
med ansatte i risiko for ledighed (ikke 
statslig regel) 
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Regler og arbejdsgange: Ifølge § 5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
har jobcentrene til opgave at bistå alle arbejdssøgende med at finde arbejde 
og bistå arbejdsgivere med at finde arbejdskraft. 
 
Problem: Jobcentrene er angiveligt tilbageholdende med at yde denne 
service. Fx oplevede en arbejdsgiver, der ringede til jobcentret for at 
efterspørge fire-fem ledige til to ledige stillinger, at jobcentermedarbejderen 
blot henviste arbejdsgiveren til at oprette en annonce på Jobnet og selv 
sortere i de ansøgninger, som virksomheden efterfølgende ville modtage.  
 
Forslag til løsning: At jobcentrene lever op til § 5 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Ifølge § 5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
har jobcentrene til opgave at bistå alle arbejdssøgende med at finde arbejde 
og bistå arbejdsgivere med at finde arbejdskraft. 
 
Problem: Jobcentermedarbejderne bruger ofte al deres tid på kontoret og 
går derfor glip af et relevant indblik i dagligdagen på virksomhederne. En 
mere udadvendt adfærd fra medarbejdernes side ville også bidrage til et 
bedre samarbejde mellem jobcentre og virksomheder. 
 
Forslag til løsning: At jobcentermedarbejdere i højere grad end i dag har en 
opsøgende og udadvendt adfærd over for virksomhederne. 
 
 

Regler og arbejdsgange: De ledige skal løbende til samtaler i deres 
jobcenter.  
 
Problem: I tyndt befolkede egne er der ofte langt til det nærmeste jobcenter. 
Det betyder, at de ledige skal bruge tid og penge på at møde op på 
jobcentret. De ledige bliver ikke kompenseret for disse udgifter. 
 
Forslag til løsning: 
(1) At der etableres jobcentre i alle byer med mere end 4.000 borgere. 
(2) At sagsbehandlerne kører ud til de mindre byer og afholder samtaler med 
de ledige. Så slipper de ledige for transporten. 

331 X 331 Bedre virksomhedsservice i forbindelse 
med jobåbninger (ikke statslig regel) 

332 X 332 Mere opsøgende medarbejdere i jobcentre 
(ikke statslig regel) 

333 X 333 Flere jobcentre eller kørende 
sagsbehandlere 



 

 
201/229 

 
 

Regler og arbejdsgange: Lovgivningen fremgår af retsinfo.dk og er i et vist 
omfang forklaret på hjemmesider som bm.dk, ams.dk og adir.dk.  
 
Problem: Det er ressourcekrævende og vanskeligt for alle aktørerne i 
beskæftigelsesindsatsen at have det fulde overblik over gældende lov. 
Lovgivningen er ikke beskrevet samlet ét sted, og ofte er man nødt til at 
sammenholde en gammel lov med forskellige ændringer til denne, dvs. at 
der mangler en lovbekendtgørelse. Samtidig skal man slå op i 
bekendtgørelser og vejledninger, der kan være forældede, samt i 
principafgørelser. Det er ressourcekrævende og virker unødigt 
bureaukratisk, at centralt fastsatte regler skal sammenstykkes i hvert enkelt 
jobcenter, a-kasse og anden aktør.  
 
Resultatet af det manglende overblik er blandt andet, at der kan være stor 
forskel på, hvilken udlægning af lovgivningen de ledige modtager fra 
jobcentret, a-kassen eller den anden aktør. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At der etableres én central kilde – for eksempel på Jobnet – hvoraf 
reglerne på Beskæftigelsesministeriets område fremgår i et klart og 
forståeligt sprog. 
(2) At der oprettes en hotline, der besidder tilstrækkelig viden til at besvare 
alle spørgsmål om fortolkning af lovgivningen på Beskæftigelsesministeriets 
område. 
(3) At principafgørelser integreres i loven.  
(4) At ændringer af bekendtgørelser sker ved, at der udstedes en ny samlet 
bekendtgørelse i stedet for ved ændringsbekendtgørelser. Det samme 
gælder ved lovændringer – der skal altid udstedes en ny samlet lov.  
 
 

Regler og arbejdsgange: Indtil foråret 2010 var en række vejledende pjecer 
om lovgivningen tilgængelige på Arbejdsdirektoratets hjemmeside. Pjecerne 
er nu fjernet. 
 
Problem: Pjecerne var en god guide til a-kassemedarbejderne. Derfor 
efterspørges en genetablering af Arbejdsdirektoratets a-kasse pjecer. 
 
Forslag til løsning: At pjecerne igen gøres tilgængelige på nettet. 
 

334 X 334 Forståelig og samlet beskrivelse af den 
gældende lovgivning 

335 X 335 Genetablering af Arbejdsdirektoratets A-
kasse pjecer 
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Regler og arbejdsgange: Jobcentrene behandler mange henvendelser om 
aktindsigt fra forsikringsselskaberne. Både i forbindelse med konkrete 
forsikringshændelser og i forbindelse med tegning af nye forsikringer. 
 
Problem: Jobcentrene bruger mange ressourcer på at give aktindsigt i 
borgernes sager og på at ajourføre aktindsigter på anmodning fra 
forsikringsselskaber. 
 
Forslag til løsning: At jobcentrene får mulighed for at opkræve en betaling fra 
forsikringsselskaberne. Betalingen skal alene dække de udgifter, der for 
jobcentrene er forbundet med at give aktindsigt. 
 
 

Regler og arbejdsgange: I dag er der forskel på, hvilke informationer om 
medarbejderne der fremgår af diverse hjemmesider på Beskæftigelses-
ministeriets område. 
 
Problem: Det kan være vanskeligt at finde kontaktinformationer og se 
billeder af relevante medarbejdere i nogle enheder i ministeriet. 
 
Forslag til løsning: At alle hjemmesider indeholder navne på medarbejdere, 
billeder, kontaktinformation samt beskrivelse af sagsområde. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Borgere kan i forskellige sammenhænge have brug 
for at kontakte Pensionsstyrelsen. 
 
Problem: Det kan være vanskeligt at komme i kontakt med relevante 
medarbejdere i Pensionsstyrelsen. Det gælder både via telefon og e-mail. 
 
Forslag til løsning: At det bliver lettere at komme i kontakt med relevante 
sagsbehandlere, og at e-mails bliver læst og besvaret inden for en nærmere 
fastsat periode. 

 

336 X 336 Betaling for aktindsigt til 
forsikringsselskaber 

337 X 337 Oversigt over medarbejdere i 
departement, styrelser og direktorater 

338 X 338 Lettere kontakt til Pensionsstyrelsen 
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Afsnit 25: Andre aktører 

 
Andre aktører 
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Regler og arbejdsgange: Hvis jobcentret skønner, at flere andre aktører er 
næsten lige effektive i forhold til at bringe ledige i ordinær beskæftigelse, 
skal den ledige selv kunne vælge mellem disse aktører, jf. § 2 i 
bekendtgørelse om andre aktører. 
 
Problem: De ledige har ofte et ringe grundlag for at vurdere, hvordan 
forskellige andre aktører vil kunne hjælpe dem i beskæftigelse. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At de ledige får adgang til at holde en kort samtale med de forskellige 
aktører, inden valget skal træffes. 
(2) At det bliver muligt for de ledige at skifte fra en aktør til en anden, efter at 
forløbet hos aktøren er påbegyndt. 
(3) At Jobnet indeholder en oversigt over andre aktører og et link til de 
enkelte aktørers egne hjemmesider. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Når jobcentrene inddrager andre aktører i 
beskæftigelsesindsatsen, har kommunen pligt til at føre tilsyn med, at 
opgaverne løses forsvarligt. Det er op til kommunalbestyrelsen at beslutte, 
hvordan tilsynet skal gennemføres, jf. blandt andet § 4b i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats. 
 
Problem: Andre aktører opfattes til tider som rene pengemaskiner, der ikke 
bringer de ledige tættere på arbejdsmarkedet. En række forhold ved anden 
aktør kritiseres i denne sammenhæng: 
– Anden aktør henviser til sig selv, når der skal aktiveres. De ledige får 

altså ikke adgang til at følge aktiveringsforløb uden for aktørens regi. 
– Aktørerne har ikke de rette kompetencer og kendskab til de lediges 

uddannelser, baggrund og brancher. 
– Aktørerne har ikke de kontakter til erhvervslivet, som de ofte selv 

fremhæver som deres styrke. 
– Ledige oplever at blive indkaldt til individuelle møder af 1 ½ times 

varighed. Men møderne viser sig ofte at være i plenum og kun vare et 
kvarter.  

– Manglende støtte og undervisning på forløb, der mere minder om 
opbevaring end vejledning i jobsøgning. 

– Ældre ledige oplever, at de andre aktører ikke gør en reel indsats for 
at få dem i arbejde. Formentlig ud fra en økonomisk kalkule om, at 
det ikke kan betale sig at forsøge. 

– Nogle ledige oplever, at det ikke er muligt at få fri fra forløb hos en 
anden aktør for at søge job ved personligt fremmøde. Det er særligt 

339 X 339 Bedre grundlag for valg mellem andre 
aktører 

340 X 340 Større krav om kvalitet hos anden aktør 
(ikke statslig regel) 
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problematisk for ledige inden for brancher, hvor det er den eneste 
måde at finde arbejde på. 

 
Forslag til løsning:  
(1) At der stilles større krav til andre aktørers beskæftigelsesindsats. 
(2) At der stilles krav om, at medarbejderne hos andre aktører er 
certificerede til at arbejde med ledige. 
(3) At kommunerne sikrer, at kvaliteten i indsatsen står mål med 
omkostningerne ved at inddrage aktørerne.  
(4) At aflønningsmodellen i forhold til andre aktører sikrer, at de har et 
passende incitament til at bringe de ledige i arbejde og ikke kun fokuserer på 
at etablere virksomhedspraktik og løntilskud. 
(5) At andre aktører ikke længere inddrages i beskæftigelsesindsatsen. 
(6) At jobcentrene er mere målrettede og bevidste i deres inddragelse af 
andre aktører i beskæftigelsesindsatsen. 
(7) At andre aktører giver plads til, at man kan søge arbejde ved personligt 
fremmøde og ikke blot ved brug af pc og telefon. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Det fremgår af § 32 i lov om ansvaret for og 
styringen af beskæftigelsesindsatsen, at staten og kommunen skal give 
andre aktører den information om de ledige, der er brug for til 
gennemførelse af beskæftigelsesindsatsen. 
 
Problem: Andre aktører har sjældent adgang til al den viden, de har brug for. 
Aktørerne har fx ikke adgang til at se, hvad der indgår i de lediges jobplan 
forud for forløbet hos aktøren. De kan kun se jobplanen, hvis de selv har 
udarbejdet den. Informationsniveauet er særligt lavt i tilfælde, hvor andre 
aktører varetager enkeltstående forløb, fx et jobsøgningskursus. Her kender 
aktørerne typisk kun de lediges navn, adresse, cpr-nummer og 
telefonnummer. Den manglende informationsudveksling går ud over 
kvaliteten i andre aktørers indsats, fordi de sjældent har mulighed for at 
forberede indsatsen.  
 
Forslag til løsning: At det sikres, at andre aktører får adgang til flere og 
bedre oplysninger om de ledige, end de har i dag. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Når aktørerne varetager beskæftigelsesindsatsen, 
har de adgang til Arbejdsmarkedsportalens modul for andre aktører. I 
modulet kan aktørerne finde en række oplysninger om de 
ydelsesmodtagere, de får ansvaret for. 
 

341 X 341 Mere og bedre information til andre 
aktører 

342 X 342 Bedre it-systemer for andre aktører 
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Problem: Modulet for andre aktører er ikke tilstrækkeligt. Det er meget 
ressourcekrævende for aktørerne at følge de enkelte lediges forhold via 
modulet. Aktørerne kan enten følge de lediges status via samlede lister, som 
systemet generer, eller ved at slå op på hver enkelt cpr-nummer. Der er 
imidlertid ikke altid overensstemmelse mellem listerne og oplysningerne, 
man får ved opslag på det enkelte cpr-nummer. Derfor stoler aktørerne ikke 
på listerne, og bruger i stedet tid på at slå hver enkelt ledig op. 
 
Derudover mangler der nogle adviseringsmuligheder i systemet. Aktørerne 
bliver fx ikke adviseret af systemet, hvis en ledig har været syg, og er blevet 
rask igen. Det gør det vanskeligt for aktørerne at følge op, og de må i stedet 
løbende slå op i Arbejdsmarkedsportalen. 
 
Der opstår også problemer, hvis ledige i forløb hos en anden aktør har glemt 
at bekræfte deres jobsøgning. Når de bliver afmeldt, kan aktørerne ikke 
tilbyde de ledige en indsats, da de ikke længere formelt er ledige. Når de 
ledige bliver gentilmeldt, får aktørerne ansvaret for de ledige igen – med 
tilbagevirkende kraft. Det betyder, at det bliver vanskeligt for aktøren at leve 
op til rettidigheden i indsatsen, når der er en periode, hvor de – i god tro – 
ikke har hjulpet den ledige. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At der etableres et centralt styret og opdateret it-system til andre aktører. 
Systemet skal indeholde flere og mere retvisende informationer. 
(2) At der etableres en automatisering af adviseringen af aktørerne, når de 
ledige skifter status. En slags push-meddelelse, som ikke kræver, at 
aktørerne skal undersøge hver enkelt ledigs status. 
(3) At aktørerne får adgang til informationer om de ledige via de kommunale 
it-systemer, så længe der ikke er etableret et velfungerende it-system for 
aktørerne. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Når aktørerne varetager beskæftigelsesindsatsen, 
har de adgang til Arbejdsmarkedsportalens modul for andre aktører. I 
modulet kan aktørerne finde en række oplysninger om ydelsesmodtagerne, 
de får ansvaret for, men de kan ikke skrive i det. 
 
Problem: Andre aktører har ikke adgang til at indtaste en ledigs jobplan i det 
egentlige jobplansmodul i Arbejdsmarkedsportalen. De er henvist til at skrive 
jobplanen i et gammelt modul, som i realiteten kun fungerer som et 
tekstbehandlingsværktøj. Derefter orienteres jobcentret om, at der foreligger 
en jobplan, hvorefter en medarbejder i jobcentret skal skrive præcis det 
samme ind i det rigtige jobplansmodul.  
 
Jobcentrene har ofte en ekspeditionstid på 14 dage, hvilket er svært for 
andre aktører at forstå, når opgaven – efter deres opfattelse – kun bør tage 

343 X 343 Bedre jobplansmodul for andre aktører 
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nogle minutter. Den lange sagsbehandlingstid kan betyde, at de ledige går 
glip af et løntilskudsjob eller et uddannelsesforløb, fordi virksomhederne ikke 
vil vente, eller fordi uddannelsesforløbet er begyndt. Den lange sags-
behandlingstid risikerer også at gå ud over aktørernes rettidighed. 
 
Forslag til løsning: At der etableres en bedre it-platform for andre aktørers 
og jobcentrenes arbejde med jobplanerne, så andre aktører kan lægge 
jobplanerne direkte i Arbejdsmarkedsportalen.  
 
 

Regler og arbejdsgange: Når andre aktører varetager beskæftigelses-
indsatsen for forsikrede ledige, indgår de ofte i et samspil med a-kasserne. 
 
Problem: Samspillet mellem de andre aktører og a-kasserne rummer en 
række udfordringer. 
 
For det første oplever nogle andre aktører, at a-kasserne modarbejder deres 
indsats. For eksempel får nogle ledige at vide af deres a-kasse, at de ikke 
behøver være aktivt jobsøgende, fordi der ikke er ledige job at søge. Det 
skaber problemer, når aktørerne skal overbevise de ledige om, at de bør 
være intensivt jobsøgende. Det betyder samtidig, at andre aktører oplever, 
at underretningssager om manglende rådighed næsten altid ender med, at 
a-kassen vurderer, at den ledige overholder rådighedskravene. 
 
For det andet er andre aktører og a-kasserne ikke altid enige om 
fortolkningen af retten til seks ugers selvvalgt uddannelse, krav om 
aktivering eller hyppig kontakt. Ifølge aktørerne skyldes forskellene, at a-
kasserne ikke har tilstrækkelig indsigt i lovgivningen og andre aktørers 
aftaler med jobcentrene. 
 
For det tredje blander nogle a-kasser sig direkte i de andre aktørers tilgang 
til de ledige. Kasserne vil gerne ændre i jobplanerne og præge den 
aktivering, der iværksættes. Det sker konkret ved, at de ledige kommer fra 
møder i deres a-kasse og fortæller den anden aktør, at nu er a-kassen og 
den ledige blevet enige om den fremtidige beskæftigelsesindsats over for 
den ledige. Det betyder, at aktøren skal bruge tid og ressourcer på at 
forklare den ledige, at det ikke fungerer sådan. 
 
Forslag til løsning: At der sikres en klarere arbejdsdeling mellem aktører i 
beskæftigelsessystemet. Når den enkelte del af systemet, i dette tilfælde a-
kasserne, går ud over deres beføjelser eller fortolker lovgivningen forkert, 
skaber det forvirring og usikkerhed blandt de ledige. 
 

344 X 344 Bedre samspil mellem aktørerne og a-
kasserne (ikke statslig regel) 
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Regler og arbejdsgange: Når andre aktører inddrages i 
beskæftigelsesindsatsen, stilles der en række krav til indholdet i indsatsen. 
For eksempel stilles der krav om, at de ledige skal i aktivering mindst 40 pct. 
af den tid, de er henvist til andre aktører. 
 
Problem: Rammerne for inddragelse af andre aktører tillader sjældent, at 
aktørerne afprøver andre og potentielt bedre metoder i beskæftigelses-
indsatsen. Dermed risikerer de ledige at blive fastholdt i ledighed længere 
end nødvendigt. 
 
Forslag til løsning: At bindingerne på indholdet i andre aktørers indsats 
afskaffes. I stedet bør aktørerne måles på den beskæftigelseseffekt, de 
opnår, og på den virksomhedskontakt de har. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemfører løbende 
statslige rammeudbud med henblik på inddragelse af andre aktører. 
Rammeaftalerne beskriver de nærmere regler for kommunernes betaling af 
aktørerne. 
 
Problem: Arbejdsmarkedsstyrelsen har informeret jobcentrene om, hvad der 
er tilstrækkelig dokumentation for betaling af fakturaer til andre aktører. 
Alligevel er der nogle jobcentre, der afviser at betale fakturaer, med mindre 
aktørerne fremlægger yderligere dokumentation. 
 
Forslag til løsning: At kommunerne i højere grad støtter sig til 
rammeaftalerne og Arbejdsmarkedsstyrelsens udmeldinger. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Reglerne for opgørelse af kommunens udgifter til 
andre aktører fremgår af afsnit 6.1.1 i Vejledning om kommunernes 
opgørelse af administrations- og driftsudgifter ved aktivering. 
 
Problem: Reglerne for opgørelse af kommunens udgifter til andre aktører 
tjener angiveligt ikke noget formål og stemmer ikke overens med måden, 
andre aktører aflønnes på. Derfor er opgørelsen af kommunes udgifter alene 
til besvær. 

345 X 345 Større metodefrihed til andre aktører 

346 X 346 Større ensartethed i kommunernes 
betaling af andre aktører (ikke statslig 
regel) 

347 X 347 Forenkling af reglerne for opgørelse af 
kommunens udgifter til andre aktører  
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Forslag til løsning: At opgørelsen fremover følger den fordeling, der bruges 
til opdeling af drifts- og bonusbetaling til aktørerne. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Kommunalbestyrelsen skal fastsætte måltal for, 
hvor stor en del af beskæftigelsesindsatsen, der skal varetages af andre 
aktører, jf. § 29 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive 
beskæftigelsesindsats. De kommunale måltal skal fremgå af 
beskæftigelsesplanen. 
 
Problem: Formålet med måltallet var oprindeligt at fremme brugen af andre 
aktører. Men måltallet bruges ikke længere i styringen af beskæftigelses-
indsatsen. Kravet om måltal opfattes derfor som et unødvendigt og 
bureaukratisk krav. 
 
Forslag til løsning: At kravet om måltal for brugen af andre aktører afskaffes. 
I stedet bør kommunernes inddragelse af andre aktører være styret af, om 
opgaven løses bedst og billigst hos andre aktører eller i jobcentret. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Ifølge § 128 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats kan jobcentrets afgørelser om at henvise borgere til 
en anden aktør indbringes for beskæftigelsesankenævnet.  
 
Problem: Det er uklart, hvorfor borgerne skal have denne klageadgang. En 
adgang der i øvrigt hænger dårligt sammen med, at en kommune kan blive 
pålagt at bruge andre aktører, jf. § 11, stk. 2 i lov om ansvaret for og 
styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.  
 
Forslag til løsning: At adgangen til at klage over en henvisning til anden 
aktør afskaffes. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Ifølge udbuds- og ungereglerne skal alle ledige 
med længere videregående uddannelse (LVU) under 30 år udlægges til 
anden aktør efter seks ugers ledighed, og gruppen skal aktiveres i en 
sammenhængende periode på mindst seks måneder fra 13. ledighedsuge. 

348 X 348 Måltal for brugen af andre aktører 
afskaffes 

349 X 349 De lediges adgang til at klage over 
henvisning til anden aktør afskaffes 

350 X 350 En mere fleksibel tilgang til LVU’er og 
andre aktører afprøves 
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Ledige over 30 år skal til anden aktør efter 13 ugers ledighed og senest 
aktiveres efter ni måneder. 
 
Problem: En stor del af de ledige LVU’er kommer i arbejde igen inden for de 
første måneders ledighed. Derfor kan den fremrykkede indsats og 
inddragelse af andre aktører medføre ressourcespild. Man bruger ressourcer 
på at hjælpe nogen, der ikke har brug for hjælp. I den forbindelse er det 
problematisk, at kommunerne ikke har mulighed for at tilrettelægge 
indsatsen ud fra en individuel vurdering af den lediges behov. 
 
Forslag til løsning: At det – fx via en forsøgsordning – afprøves, om en 
anden og mere fleksibel tilgang er mere hensigtsmæssig for de ledige 
LVU’er. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Kommunen kan overlade det til andre aktører at 
udføre opgaver og træffe afgørelser efter lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats, jf. § 4b i loven. Når kommunen overlader opgaven til 
andre aktører følger beslutningskompetencen – ifølge gældende lovgivning 
– med til aktøren. 
 
Problem: Nogle kommuner mener ikke, at anden aktør kan træffe bindende 
afgørelser om etablering af løntilskud og lignende. Disse tilbud skal først 
godkendes i kommunen, før de er formelt indgået. Virksomhederne og andre 
aktører bruger mange ressourcer på at være i dialog om etablering af 
løntilskud og virksomhedspraktik. Men usikkerheden om, hvorvidt aftalen 
efterfølgende godkendes i jobcentret, kan skabe tilbageholdenhed blandt 
virksomhederne. 
 
Forslag til løsning: At andre aktører får en større beslutningskompetence. 
Opgave og beslutningskompetence bør følges ad.  
 
 

Regler og arbejdsgange: Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemfører løbende 
centrale rammeudbud for inddragelsen af andre aktører. Rammeudbuddene 
indeholder en model for aflønningen af andre aktører. Derudover sætter 
bekendtgørelsen om andre aktører nogle grundlæggende rammer for 
jobcentrenes gennemførelse af udbud. 
 
Problem: Jobcentrenes egne udbud tager ofte udgangspunkt i 
betalingsmodellen, der indgår i de centrale rammeudbud, men tilpasser den 
til de lokale forhold. Det betyder, at aktørerne skal sætte sig ind i utallige 
betalingsmodeller. Det er meget vanskeligt at overskue. 

351 X 351 Opgave og beslutningskompetence bør 
følges ad (ikke statslig regel) 

352 X 352 Problemer med rammeudbud og 
betalingsmodel 
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Derudover gælder ændringer i lovgivningen uden videre for allerede 
gennemførte udbud. For eksempel blev reglerne om intensiv aktivering og 
25 timers aktivering indført, uden at det har ændret på betalingen til andre 
aktører. Det betyder typisk, at andre aktører skal levere en dyrere vare uden 
mulighed for at tilpasse prisen på varen. 
 
I forbindelse med udbud er jobcentrenes fokus typisk entydigt på prisen, 
mens kvaliteten er noget sekundært. Det betyder, at aktørerne er nødt til at 
tilpasse kvaliteten af deres produkt til den lavere pris. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At jobcentrene sætter fokus på kvalitet og ikke kun på pris. 
(2) At jobcentrene ikke benytter hver deres betalingsmodel. 
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Afsnit 26: Øvrige forslag 

 
Øvrige forslag 
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Regler og arbejdsgange: Med reformerne af beskæftigelsessystemet i 2007 
og 2009 er der etableret et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem. 
 
Problem: Dele af det nye enstrengede system kritiseres for at være indrettet 
bureaukratisk og forvirrende. Særligt grænsefladerne mellem kommuner, a-
kasser og andre aktører er ikke altid hensigtsmæssige. 
 
Forslag til løsning: At der gennemføres en evaluering af det enstrengede 
system. Evalueringen skal danne grundlag for en rationalisering af 
arbejdsgange. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Lov om ansvaret for og styringen af den aktive 
beskæftigelsesindsats sætter en række begrænsninger på jobcentrenes 
muligheder for at samarbejde på tværs af kommunegrænser jf. § 16, stk. 7, i 
bekendtgørelse nr. 82 af 15. januar 2010 om andre aktører m.fl. 
 
Problem: Det er vanskeligt at etablere systematisk samarbejde mellem 
jobcentrene. En forhindring for samarbejdet er, at man som medarbejder i et 
jobcenter ikke kan se, hvad de andre jobcentre har foretaget sig i 
lokalområdet. Derudover er der regler, der forhindrer, at et jobcenter – med 
mindre de agerer som anden aktør – kan købe aktiveringspladser hos andre 
jobcentre. En kommune med et godt projekt kan således ikke sælge pladser 
til andre. 
 
Forslag til løsning: At der – med henblik på afbureaukratisering – 
gennemføres en nærmere afdækning af barriererne for et bedre samarbejde 
mellem jobcentrene. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Når en borger flytter kommune, flytter de gamle 
sagsakter ikke automatisk med. 
 
Problem: Tilflytterkommunens manglende kendskab til borgernes historie 
giver dårligere sagsbehandling. Samtidig kan der opstå uhensigtsmæssige 
situationer for de ledige. En ledig har for eksempel oplevet, at det nye 
jobcenter krævede, at han dokumenterede aftaler indgået med det tidligere 
jobcenter. 

353 X 353 Evaluering af det enstrengede system 

354 X 354 Bedre grundlag for samarbejde mellem 
jobcentrene 

355 X 355 Bedre kommunikation om sagsakter 
mellem jobcentre 
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Forslag til løsning:  
(1) At jobcentrene arbejder bedre sammen, når ledige flytter. 
(2) At sagsakter automatisk overføres fra den ene kommune til den anden 
med borgerens stiltiende samtykke. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Efter kommunalreformen trådte i kraft 1. januar 
2007, forblev otte mindre kommuner selvstændige, men de blev forpligtet til 
at indgå i et samarbejde med en større kommune. Det forpligtende 
kommunale samarbejde omfatter den kommunale beskæftigelsesindsats, 
som kommunerne skal varetage i jobcentre, jf. § 1, stk. 2 i lov om det 
forpligtende kommunale samarbejde. 
 
Problem: Det kan være problematisk for de kommuner, der er forpligtet til at 
indgå i det forpligtende kommunale samarbejde, at kommunen har det 
økonomiske ansvar, men kun har begrænset mulighed for at påvirke selve 
opgavevaretagelsen. 
 
Forslag til løsning: At der dispenseres fra kravet om forpligtende kommunalt 
samarbejde for de kommuner, som gerne selv vil varetage beskæftigelses-
indsatsen. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Den enkelte borgers sag er i en del tilfælde spredt 
på flere afdelinger i kommunen. For eksempel kan voksne med særlige 
behov være tilknyttet et såkaldt voksenteam i socialforvaltningen samtidig 
med, at de er tilknyttet jobcentret og får udbetalt ydelser fra ydelseskontoret. 
 
Problem: Den kommunale arbejdsdeling kan skabe problemer på fire måder. 
 
For det første skeler jobcentrene ikke altid til eventuelle øvrige 
foranstaltninger iværksat over for en borger, når de træffer afgørelse om 
aktivering og lignende. Resultatet kan blive, at jobcentrets initiativer kommer 
til at stå i vejen for andre foranstaltninger. Det kan for eksempel dreje sig om 
forældre, der ikke har mulighed for at stå til rådighed på grund af barns 
sygdom. Borgere i den situation får ofte forskellige ting at vide forskellige 
steder i kommunen. 
 
For det andet kan jobcentrene ikke egenhændigt tilbyde alkoholbehandling 
eller psykologsamtaler. Personer, der har sådanne behov, skal henvises til 
en sagsbehandler i socialforvaltningen med henblik på at få en bevilling. Det 

356 X 356 Dispensation fra kravet om forpligtende 
kommunalt samarbejde for de kommuner, 
der gerne vil etablere eget jobcenter  

357 X 357 Bedre koordination mellem kommunale 
enheder  



 

 
215/229 

skaber unødig administration, når ydelsesmodtagere både skal følges i 
jobcentret og i socialforvaltningen. Det er både til gene for borgeren og for 
kommunen. 
 
For det tredje risikerer borgerne, at de skal stå i spidsen for at informere de 
forskellige dele af den kommunale forvaltning, fordi der ikke er tilstrækkelig 
indbyrdes koordination. Derudover er der angiveligt ikke altid ensartede 
opfattelser af love, regler og sagsgange på tværs af de enkelte kommunale 
enheder. 
 
For det fjerde kan der opstå problemer i forbindelse med hjemtagelse af 
refusion, fordi både jobcentret, ydelseskontoret og økonomiforvaltningen er 
involveret. Der går ofte informationer tabt mellem de tre enheder, og 
resultatet er typisk, at medarbejderne i en enhed ikke har indsigt i, hvad der 
sker i de to øvrige enheder. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At der generelt etableres bedre kommunikation og koordination mellem 
de kommunale enheder – for eksempel ved at samle funktionerne. 
(2) At jobcentrene forpligtes til at inddrage øvrige relevante 
forvaltningsenheder, når de giver tilbud til en borger, der også er i forløb 
efter serviceloven.  
(3) At jobcentrene får adgang til at give tilbud efter sociallovgivningen. 
(4) At samarbejdet mellem jobcenter, ydelseskontor og økonomiafdeling 
styrkes, når det gælder hjemtagelse af refusion. 
 
 

Regler og arbejdsgange: I dag udbetales offentlige forsørgelsesydelser og 
støtteordninger af kommuner, a-kasser, SU-styrelsen m.fl.  
 
Problem: For en række ydelser er der ikke forbundet noget skøn med 
udbetalingen. Det gælder blandt andet for a-dagpenge, sygedagpenge, 
fleksydelse, revalidering og forskellige pensioner. Derfor er det 
ressourcespild, at udbetalingerne sker decentralt. 
 
Forslag til løsning: At udbetalingen af offentlige forsørgelsesydelser og 
støtteordninger samles under én fælles enhed. 
 

358 X 358 En fælles enhed for udbetaling af ydelser  
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Regler og arbejdsgange: Regler som sjældent bruges – for eksempel 
reglerne om EU-borgeres ret til arbejdsløshedsunderstøttelse fra hjemlandet 
– behandles i hvert enkelt jobcenter. Det samme gælder reglerne om 
jobrotation og særlige ordninger for personer med handicap. 
 
Problem: Reglerne bruges så sjældent, at sagsbehandlerne skal sætte sig 
ind i et meget omfattende regelsæt for ganske få sager. Alene i forbindelse 
med udfyldelsen af blanket E303 (Ansøgning om dagpenge under 
arbejdssøgning i et andet EØS-land) er der en vejledning på 26 sider. 
 
Forslag til løsning: At behandlingen af særregler samles få steder i landet, fx 
i beskæftigelsesregionerne. 
 
 

Regler og arbejdsgange: I dag sker den statslige styring og opfølgning på 
jobcentrenes indsats primært via beskæftigelsesregionerne. Regionerne skal 
blandt andet følge og understøtte resultaterne af jobcentrenes 
beskæftigelsesindsats. Det gør de fx ved hjælp af beskæftigelsesplaner, 
resultatrevision og jobindsats.dk.  
 
Problem: Beskæftigelsesregionerne kritiseres for at være et overflødigt og 
forstyrrende niveau mellem jobcentret og Arbejdsmarkedsstyrelsen, fordi de 
ikke bidrager til løsningen af jobcentrenes arbejde. Konkret kritiseres 
beskæftigelsesregionerne for at beskæftige sig med irrelevante detaljer, 
opstille mål udover de nationale styringsmål og lave fremskrivninger, som 
jobcentrene ikke mener de kan bruge. Omfanget af opfølgningsværktøjer er 
efter sigende blevet for omfattende. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At beskæftigelsesregionerne nedlægges. Deres opgaver flyttes til 
Arbejdsmarkedsstyrelsen. 
(2) At det undersøges nærmere, hvordan indsatsen i styrings- og 
opfølgningssystemet (beskæftigelsesplaner, resultatrevision, Jobindsats, 
regionale opfølgningsrapporter, resultatoversigt, kvartalsvise dialogmøder, 
faste metoder, krav til mål og nye opfølgningsredskaber) kan forenkles, 
fokuseres og formidles på en bedre måde. 
(3) At årshjulet for udarbejdelse af beskæftigelsesplaner revideres. 
(4) At kravet om, at kommunerne skal sende beskæftigelsesplanen til 
bemærkninger hos beskæftigelsesregionen, inden planen kan forelægges 
for kommunalpolitikerne, afskaffes. 
(5) At beskæftigelsesplanerne afskaffes. 

359 X 359 Samlet behandling af særregler 

360 X 360 Forenkling af beskæftigelsesregionernes 
styrings- og opfølgningssystem 
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(6) At beskæftigelsesplanerne udarbejdes for flere år ad gangen. Planerne 
skal alene beskrive de større linjer i beskæftigelsesindsatsen og kan 
eventuelt suppleres med begrænsede årlige oversigter over konkrete 
initiativer og målsætninger. 
(7) At beskæftigelsesplanerne reduceres i omfang, så de kan være på én 
A4-side. I dag fylder de 12 sider. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Kommunerne skal løbende afrapportere, 
dokumentere og evaluere med henblik på kontrol fra en række instanser, 
herunder Rigsrevisionen, Ankestyrelsen, Beskæftigelsesankenævnet, 
beskæftigelsesregionen, rådighedstilsynet, visitationstilsynet og 
kommunernes egen revision.  
 
Problem: Det er ressourcekrævende for kommunerne at blive kontrolleret af 
så mange instanser. Ofte står ressourceforbruget ikke mål med 
konsekvenserne af de fejl, der bliver fundet. For eksempel oplevede en 
kommune, at en intensiv kontrolgennemgang af første tilbud på 
kontanthjælpsområdet resulterede i en omkontering af ca. 70.000 kr.  
 
Visitationstilsynet kritiseres for at være overflødigt. Det fokuserer alene på 
rettidighed og refusion – og der kommer meget små økonomiske 
berigtigelser ud af et meget omfattende tilsyn. Derudover ser tilsynet ikke på 
kvaliteten af sagsbehandlingen – for eksempel om der er sket korrekt 
matchkategorisering. Tilsynet er mest optaget af, om der er holdt et 
tilstrækkeligt antal samtaler til tiden. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At antallet af kontrolinstanser reduceres, og at der sikres en mere 
koordineret og effektiv overvågning af kommunernes indsats. 
(2) At visitationstilsynet afskaffes. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Når kommunerne lægger deres budgetter for det 
kommende år, har de brug for en prognose for udviklingen i ledigheden. 
 
Problem: Kommunernes grundlag for at lægge budgetter er utilstrækkeligt. 
Der er uoverensstemmelse mellem Finansministeriets økonomiske 
redegørelse og beskæftigelsesregionernes prognoser for udviklingen i 
ledigheden. Samtidig opgøres ledigheden i disse prognoser på baggrund af 
nettoledigheden. Det vil sige, at ledige, der modtager en beskæftigelses-
fremmende indsats, ikke medregnes. For at de kommunale budgetter kan 

361 X 361 Færre kontrolinstanser i forhold til 
kommunerne 

362 X 362 Harmonisering af prognoser for 
ledigheden i forbindelse med kommunal 
budgettering  
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blive så retvisende som muligt, skal denne gruppe indregnes i 
ledighedsprognoserne. De utilstrækkelige prognoser fører til, at 
kommunerne bruger ressourcer på at lave deres egne prognoser for 
udviklingen i ledighed. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At der skabes en større ensartethed i de statslige udmeldinger om den 
forventede udvikling på beskæftigelsesområdet. 
(2) At ledigheden opgøres inklusive ledige i tilbud. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Arbejdsmarkedsstyrelsen sender i forskellige 
sammenhænge orienteringer og vejledninger ud til jobcentrene. 
 
Problem: Kommunikationen fra Arbejdsmarkedsstyrelsen kritiseres for at 
bære præg af en manglende indsigt i den kommunale hverdag. 
Orienteringsskrivelserne er til tider af en meget omfattende og uforståelig 
karakter. Fx fremhæves en 41 sider lang ”Orientering om revideret 
databekendtgørelse vedrørende registrering og indberetning af data på 
beskæftigelsesområdet”, der er vanskelig at læse, forstå og bruge for 
jobcentermedarbejderne. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At Arbejdsmarkedsstyrelsen benytter sig af en enklere og mere forståelig 
kommunikation i deres dialog med de kommunale jobcentre.  
(2) At medarbejdere i Arbejdsmarkedsstyrelsen og Beskæftigelses-
regionerne får mulighed for løbende at komme i praktik i jobcentrene, så de 
får en bedre fornemmelse af den kommunale hverdag. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Der vedtages løbende lovændringer på 
Beskæftigelsesministeriets område. 
 
Problem: Lovgivningen træder til tider i kraft, før relevante bekendtgørelser 
og informationsmaterialer er nået ud i jobcentrene. Resultatet er, at 
jobcentrene kan være uden reelt kendskab til den gældende lovgivning. 
 
Forslag til løsning: At der sikres en bedre sammenhæng mellem 
ikrafttrædelse af ny lovgivning og information af jobcentrenes medarbejdere. 
 

363 X 363 Enklere og bedre kommunikation fra 
Arbejdsmarkedsstyrelsen til jobcentrene 

364 X 364 Bedre sammenhæng mellem 
ikrafttrædelse af lovgivning og information 
af jobcentrene 
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Regler og arbejdsgange: I forbindelse med etableringen af jobcentrene i 
2007 og kommunaliseringen af beskæftigelsesindsatsen i 2009 blev der i 
lovgivningen stillet krav til, hvordan kommunerne skal organisere indsatsen. 
Det fremgår blandt andet hvilke opgaver, der må løses i jobcentret og hvilke, 
der ikke må. 
 
Problem: Ud fra en ressourcemæssig vinkel er det ikke hensigtsmæssigt, at 
der er lovfæstede rammer for opgavefordelingen i kommunen. Det fører til 
ressourcespild i kommunerne, at de skal opbygge særlige kontorer og 
afdelinger, som kun må varetage bestemte opgaver. 
 
Forslag til løsning: At kommunerne får større frihed til at organisere 
indsatsen, så der kan opnås en mere rationel udnyttelse af de kommunale 
medarbejderressourcer. 
 
 

Regler og arbejdsgange: I Københavns Kommune fordeles nytilmeldte 
ledige til de lokale jobcentre manuelt. Det sker på baggrund af de lediges 
alder, ledighedsanciennitet, bopæl, forsikringsforhold mv. 
 
Problem: Den manuelle sortering er ressourcekrævende, og kommunen 
bruger angiveligt mange medarbejdere til at løse opgaven. 
 
Samtidig betyder den manuelle sortering, at der ofte sker fejl. Nogle ledige 
tilknyttes det forkerte jobcenter, nogle oplever at blive indkaldt til flere 
forskellige jobcentre i deres ledighedsforløb, og nogle ledige bliver slet ikke 
kontaktet af et jobcenter. Blandt de ledige i Københavns Kommune, der ikke 
bliver kontaktet af et jobcenter, har nogle oplevet, at de trods gentagne 
henvendelser ikke har fået mulighed for at deltage i de lovpligtige samtaler.  
 
Forslag til løsning: At sorteringen automatiseres på baggrund af objektive 
kriterier. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Jobcentrenes kerneopgave er at bistå ledige med 
at komme i job. Samtidig har a-kasserne en pligt til at vejlede og bistå de 
ledige, fx i forbindelse med CV-samtalen og vejledningssamtalen, jf. 
bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.  

365 X 365 Større frihed til at organisere indsatsen 

366 X 366 Fordelingssystem i Københavns 
Kommune (ikke statslig regel) 

367 X 367 Beskæftigelsesindsatsen samles ét sted 
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Problem: Jobcentrene kritiseres af ledige, der ikke synes, at jobcentrene 
yder en meningsfuld hjælp og vejledning. Nogle ledige oplever, at de får 
bedre hjælp af deres a-kasse. Andre ledige kritiserer a-kassernes vejledning 
og bistand. Samtidig kritiserer de ledige, at de skal navigere mellem krav fra 
både a-kasse og jobcenter, der sjældent kommunikerer med hinanden. 
Ledige skal nogle gange fungere som bindeled, og de er ofte uforstående 
over for denne rolle, når det nu er dem, der har brug for hjælp. 
 
Forslag til løsning: At beskæftigelsesindsatsen samles ét sted. Enten i 
jobcentrene eller i a-kasserne. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Der findes en række forskellige puljeordninger på 
Beskæftigelsesministeriets område.  
 
Problem: Det er ressourcekrævende at administrere puljeordningerne, søge 
om puljemidlerne og senere dokumentere brugen af dem. Nogle giver udtryk 
for, at effekten af mange puljer alene er at beskæftige de firmaer, der står for 
projektledelse, evalueringer og rapporter. 
 
Forslag til løsning:  
(1) At puljeordningerne gennemgås kritisk med en afvejning af, om 
omkostningerne til administration af ordningerne står mål med resultaterne. 
(2) At puljeordningerne afskaffes. I stedet indgår midlerne i den daglige drift. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Arbejdstilsynet besøger løbende landets 
arbejdspladser for at kontrollere arbejdsmiljøet. 
 
Problem: Arbejdstilsynet kan være vanskeligt at samarbejde med. Tilsynet 
har lange svartider, udøver ringe service og har rigide opfattelser af 
virkeligheden. 
 
Forslag til løsning: At Arbejdstilsynet udviser større fleksibilitet og 
imødekommenhed og optræder mindre bureaukratisk. 
 

368 X 368 Puljeordningerne afskaffes og støt den 
daglige drift i stedet 

369 X 369 Mere pragmatisme og service fra 
Arbejdstilsynets side 
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Regler og arbejdsgange: Arbejdsgiverne og andre interessenter skal selv 
holde sig informeret om ændringer af satser, regler og blanketter på 
beskæftigelsesområdet. 
 
Problem: Det giver administrativt arbejde hos arbejdsgiverne og andre 
interessenter og øger risikoen for fejladministration. 
 
Forslag til løsning: At alle får mulighed for at tilmelde sig en nyhedsmail om 
ændringer i regelgrundlaget. 
 
 
 
 

370 X 370 Digital advisering når regler ændres 
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Afsnit 27: Forslag på andre ministeriers 

områder 
 
Forslag på 
andre 
ministeriers 
områder 
 



 

 
223/229 

 
 

Regler og arbejdsgange: Efter integrationslovens § 34 kan der ydes hjælp til 
betaling af udgifter i forbindelse med deltagelse i integrationsprogrammet. 
Det er jobcentret, der skal indhente nødvendige oplysninger om og 
dokumentation for, at der er behov for hjælp. 
 
Problem: Intentionerne i lov om ansvaret for og styringen af den aktive 
beskæftigelsesindsats er, at jobcentrene alene skal varetage den 
beskæftigelsesrettede indsats. De skal ikke varetage udbetaling af ydelser. 
Derfor hører opgaven rettelig hjemme i ydelseskontoret. 
 
Forslag til løsning: At integrationsloven § 34 ændres, så den bringes i 
overensstemmelse med intentionerne i styringsloven. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Udlændinge, der er omfattet af integrationsloven, 
skal have en integrationskontrakt, som blandt andet beskriver de 
beskæftigelsesrettede aktiviteter, der skal sikre, at målene i kontrakten 
opnås, jf. § 31a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  
 
Problem: Når jobcentrene iværksætter en aktivitet for personer omfattet af 
integrationsloven, skal integrationskontrakten revideres. Samtidig skal 
jobplanen for den ledige revideres med de samme oplysninger. Det giver 
dobbeltregistreringer for medarbejderne i jobcentrene.  
 
Forslag til løsning:  
(1) At de beskæftigelsesrettede aktiviteter, der iværksættes, alene skal 
beskrives i jobplanen. Integrationskontrakten skal kun indeholde de 
overordnede mål med indsatsen. 
(2) At integrationskontrakten afskaffes. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Jobcentret skal foretage en individuel vurdering 
for at kunne forlænge en virksomhedspraktik, jf. § 44 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats. Det gælder for alle målgrupper – også flygtninge. 
 

371 X 371 Bedre overensstemmelse mellem 
integrationsloven og styringsloven 

372 X 372 Integrationskontrakten bør kun indeholde 
overordnede mål med beskæftigelses-
indsatsen 

373 X 373 Automatisk mulighed for forlænget 
virksomhedspraktik for flygtninge 
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Problem: Flygtninge er generelt så langt fra arbejdsmarkedet, at vurderingen 
er overflødig. 
 
Forslag til løsning: At kravet om, at der skal foretages vurdering fjernes. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Reglerne om introduktionsydelse fremgår af 
integrationsloven.  
 
Problem: Det kan være vanskeligt for medarbejderne i jobcentrene at skulle 
sætte sig ind i flere ministeriers lovgivning. 
 
Forslag til løsning: At reglerne om introduktionsydelse flyttes til lov om aktiv 
socialpolitik. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Når en kommune sender en ledig i et uddannelses-
forløb, skal kommunen betale skolen for forløbet. Det gælder også for 
sprogkurser til selvforsørgede, jf. lov om betaling for visse 
uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats mv. 
 
Problem: Det er forbundet med en del administrativt arbejde, at jobcentrene 
skal afregne med hver enkelt uddannelsesinstitution. Og når det gælder 
sprogkurser til selvforsørgede, har jobcentret ikke noget med hverken 
kursusindhold eller henvisning til kurset at gøre, hvorfor det forekommer som 
en unødig administrativ procedure, at jobcentret bliver inddraget. 
 
Forslag til løsning: At jobcentrene ikke skal afregne med 
uddannelsesinstitutionerne for undervisningsforløb. Uddannelses-
institutionerne skal i stedet afregne direkte med Undervisningsministeriet. 
For at sikre, at det ikke bliver gratis for kommunerne at sende de ledige i 
uddannelse, skal Undervisningsministeriet en gang årligt lave en samlet 
afregning til den enkelte kommune. 

374 X 374 Reglerne om introduktionsydelse flyttes til 
lov om aktiv socialpolitik 

375 X 375 Afregning for uddannelse til 
forsørgelsesmodtagere flyttes til 
Undervisningsministeriet 
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Regler og arbejdsgange: Forældre har ofte brug for at få passet deres 
mindre børn, når de skal på arbejde. 
 
Problem: Det kan være svært at få åbningstiderne i daginstitutionerne til at 
hænge sammen med arbejdstiderne på de stillinger, de ledige kan søge. 
 
Forslag til løsning: At daginstitutionernes åbningstider udvides. 
 
 

Regler og arbejdsgange: I forbindelse med afsoning skal kriminalforsorgen 
udarbejde en handleplan, som beskriver tiden efter afsoningen. Fx skal den 
indsattes boligsituation efter løsladelsen afklares. 
 
Problem: Disse handleplaner bliver sjældent udarbejdet eller ført ud i livet. 
Det kan blandt andet have en forsinkende virkning i forhold til 
arbejdsprøvninger, afklaring af fremtidig arbejdstilknytning og lignende. 
Samtidig har de løsladte svært ved at overskue de mange forskellige 
instanser, de skal i kontakt med efter løsladelse. Derfor er det problematisk, 
at de koordinerende handleplaner ikke udarbejdes. Derudover er 
kommunerne ofte tilbageholdende med at hjælpe indsatte med at finde en 
bolig, de kan flytte ind i efter løsladelsen. 
 
Forslag til løsning: At kravet om udarbejdelse af koordinerede handleplaner 
skal tages alvorligt af alle parter, og at planerne udarbejdes 12 måneder før 
forventet løsladelse. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Der er mulighed for økonomisk støtte til pasning af 
eget sygt barn efter barselslovens § 26 og servicelovens § 42.  
 
Problem: Målgrupperne, der kan omfattes af de to bestemmelser, er meget 
ensartede. Derfor kan kommunerne sjældent se forskel på, hvem der har ret 
til tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42, og hvem der alene har ret 
til dagpenge efter barselslovens § 26. Derudover er det angiveligt ikke alle 
kommuner, der følger op over for personer, der modtager støtte efter disse 

376 X 376 Udvidede åbningstider i daginstitutionerne 
(ikke statslig regel) 

377 X 377 Koordinerede handleplaner for indsatte 
skal udarbejdes 

378 X 378 Klarere arbejdsdeling mellem barselsloven 
og serviceloven, når det gælder pasning af 
syge børn 
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bestemmelser. Det betyder, at der bliver udbetalt mange penge i tabt 
arbejdsfortjeneste, som formentlig ikke burde udbetales. 
 
Forslag til løsning: 
(1) At der skabes en klarere arbejdsdeling mellem bestemmelserne i 
barselsloven og serviceloven.  
(2) At den ene bestemmelse afskaffes. 
(3) At opfølgningen i disse sager styrkes. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Ifølge § 7a i lov om retssikkerhed og administration 
på det sociale område skal kommunalbestyrelsen, senest to uger før en 
erhvervsrettet foranstaltning hører op, tage stilling til, om der er behov for 
yderligere foranstaltninger for at bringe borgeren tilbage på 
arbejdsmarkedet. Ved vurderingen skal borgeren, egen læge, den faglige 
organisation, virksomheder m.fl. inddrages. 
 
Problem: Da a-kassen og fagforeningen ofte er en passiv part i sagen og 
derfor ikke bidrager til vurderingen, er det uhensigtsmæssigt, at de skal 
inddrages. 
 
Forslag til løsning: At § 7a i retssikkerhedsloven revideres, så det bliver op til 
kommunen at bestemme, hvem der skal inddrages i vurderingen. 
 
 

Regler og arbejdsgange: A-kasserne administrerer og udbetaler SVU, 
uddannelsesydelse og VEU for medlemmer af a-kasser. 
 
Problem: Reglerne er ikke helt ensartede, og derfor administrerer a-
kasserne med tre forskellige regelsæt. 
 
Forslag til løsning: At reglerne om SVU, VEU og uddannelsesydelse 
harmoniseres. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Skolepraktik er et tilbud til elever i erhvervs-
uddannelserne, som ikke har en uddannelsesaftale med en virksomhed. 
 

379 X 379 Retssikkerhedslovens § 7a tilpasses 

380 X 380 Ensartede regler for SVU, 
uddannelsesydelse og VEU  

381 X 381 Udvidede muligheder for skolepraktik 
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Problem: Det er ikke alle, der har mulighed for at få skolepraktik og dermed 
gøre deres uddannelse færdig. 
 
Forslag til løsning: At mulighederne for skolepraktik udvides. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Flere universiteter rådgiver i dag de nyuddannede 
kandidater om, hvordan de bedst får fodfæste på arbejdsmarkedet. 
 
Problem: En del universitetsstuderende har fortsat vanskeligt ved at 
orientere sig på arbejdsmarkedet. Derudover har mange urealistiske 
forestillinger om mulighederne for at starte selvstændig virksomhed. 
 
Forslag til løsning: At universiteterne pålægges at gennemføre 
brobygningskurser og iværksætterkurser for de studerende. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Videnpilotordningen, der hører under Ministeriet for 
Videnskab, Teknologi og Udvikling, er et tilbud til små og mellemstore 
virksomheder om ansættelse af en højtuddannet medarbejder med tilskud. 
 
Problem: Videnpilotordningen indeholder begrænsninger på, hvilke 
virksomheder der kan ansætte akademikere med løntilskud. 
 
Forslag til løsning: At begrænsningerne på hvilke virksomheder, der kan 
omfattes af ordningen afskaffes, så ledige kan blive ansat med tilskud i alle 
virksomheder. 
 
 

Regler og arbejdsgange: SKAT har etableret et elektronisk system – Letløn 
– der giver arbejdsgiverne mulighed for gratis at indberette forskellige 
oplysninger til SKAT, ATP, Feriekonto, Danmarks Statistik og Dansk 
Arbejdsgiverforening. 
 
Problem: Særligt små virksomheder har svært ved at benytte sig af 
systemet. De finder det vanskeligt at ændre ansattes forhold, som fx 
overgang fra timeløn til fast månedsløn. Derfor er nogle små virksomheder 
tilbageholdende med at ansætte nye medarbejdere, fordi det er besværligt at 
administrere.  

382 X 382 Brobygningskurser og iværksætterkurser 
på universiteterne 

383 X 383 Enklere regler i videnpilotordningen 

384 X 384 Smidigere Letløns-ordning 
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Forslag til løsning: At det elektroniske system bliver mere smidigt, og at det 
også er muligt at administrere ansatte på deltid og i fleksjob. 
 
 

Regler og arbejdsgange: I dag skal virksomhederne både oplyse om 
feriepenge på SKAT.dk (som en del af lønoplysningerne) og ATP.dk 
(Feriekonto). 
 
Problem: Det er dobbeltregistrering for virksomhederne. 
 
Forslag til løsning: At det er tilstrækkeligt for virksomhederne at registrere 
oplysningerne ét sted. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Ledige stillinger i det offentlige skal annonceres, så 
alle har adgang til at søge. 
 
Problem: Ofte er der en intern ansøger til stillingen, så opslaget er ren 
formalia. Det betyder, at de ledige ofte føler sig til grin, når de søger disse 
stillinger. 
 
Forslag til løsning: At kravet om tvungne opslag afskaffes. 
 
 

Regler og arbejdsgange: Jobcentermedarbejdere skal – i forbindelse med 
udfyldelse af blanketter – kende CVR-nummeret på uddannelses-
institutioner, skoler og lignende. 
 
Problem: Jobcentermedarbejdere bruger ofte mange ressourcer på at finde 
CVR-nummeret. 
 
Forslag til løsning: At det gøres lovpligtigt for uddannelsesinstitutioner, 
skoler og lignende at oplyse CVR-nummer på deres hjemmeside. 
 

385 X 385 Virksomhederne skal kun oplyse om 
feriepenge ét sted 

386 X 386 Reglen om tvungne opslag af offentlige 
stillinger afskaffes 

387 X 387 Lovkrav om CVR-nummer på nettet 
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Regler og arbejdsgange: Når en offentlig part indgår en rammeaftale med en 
anden aktør, som skal benytte Arbejdsmarkedsportalen i 
beskæftigelsesindsatsen, skal der samtidig indgås en datatilslutningsaftale 
mellem den offentlige part og aktøren, jf. § 32 i lov om ansvaret for og 
styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. 
 
Problem: Selvom andre aktører har indgået en aftale om datatilslutning med 
Arbejdsmarkedsstyrelsen i forbindelse med landsdækkende udbud, skal de 
efterfølgende indgå en datatilslutningsaftale med hvert enkelt jobcenter, som 
de løser opgaver for. Det er administrativt tungt og forekommer overflødigt. 
 
Forslag til løsning: At aktørerne kun skal indgå én datatilslutningsaftale, som 
er gældende for alle aktørens opgaver.  
 
 

Regler og arbejdsgange: Voksenlærlinge modtager offentlig støtte via tilskud 
til elevlønnen, men de er ikke omfattet af den midlertidige praktikpladsbonus, 
som arbejdsgivere får frem til 31. december 2010, når de laver en 
uddannelsesaftale. 
 
Problem: Det er svært for voksenelever at finde en praktikplads. 
 
Forslag til løsning: At bonusordningen udvides til at omfatte oprettelse af 
voksenelevpladser, så voksenelever bliver mere attraktive for 
arbejdsgiverne. 
 
 
 

388 X 388 Én datatilslutningsaftale 

389 X 389 Ekstra tilskud til voksenlærlinge 
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