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• Gensidig forsørgelsespligt for samlevende – AKL kap. 1a

Grundlag og baggrund for reformen
• Regeringsudspillet – Alle kan gøre nytte – fra februar 2013

• Den politiske aftale om flere i uddannelse og job af 18. april 2013

• Lovforslag L 223 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om
ansvaret og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre
love samt L 224 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, SU-loven, lov om
børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag samt forskellige andre
love – begge fra 28. maj 2013

• LOV nr. 894 og 895 af 4. juli 2013 (træder i kraft fra den 1. januar 2014)

Grundlag og baggrund for reformen
• At 135.000 personer modtager kontanthjælp
• At mere end 50.000 kontanthjælpsmodtagere er under 30 år
• At over 90 % ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse
• At 75 % højst har gennemført folkeskolen
• At knap 20 % er enlige forsørgere
• At 15 % har været på kontanthjælp mere end 5 år
• At knap 6 % har været på kontanthjælp uafbrudt i 10 år
• At godt 20 % er rubriceret som ”midlertidigt passive”

Målgrupper i LAB § 2
Nr. 2:

Personer, der modtager kontanthjælp efter AKL og som er jobparate, bortset
fra kontanthjælpsmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet efter
INL

Nr. 3:

Personer, der modtager kontanthjælp efter AKL og som er aktivitetsparate,
bortset fra kontanthjælpsmodtagere, som er omfattet af
integrationsprogrammet efter INL

Nr. 12: Personer, der modtager uddannelseshjælp efter AKL, og som er
uddannelsesparate (OBS! Åbenlyst uddannelsesparate (åup))
Nr. 13: Personer, der modtager uddannelseshjælp efter AKL, og som er aktivitetsparate

Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter AKL
Betingelser:
• § 11: Ændrede forhold, kan ikke forsørge sig selv eller sine,
og forsørgelsen ikke dækkes gennem andre ydelser
• § 12: Der kan som hovedregel ikke ydes hjælp til personer under uddannelse jf. dog
LAB § 37 stk. 2, hvor der efter den ny nr. 3 kan ydes hjælp til personer uden en
erhvervskompetencegivende uddannelse, såfremt personen er fyldt 25 år, er omfattet
af LAB § 2 nr. 12-13 og har opbrugt retten til SU til videregående uddannelse
• § 12 stk. 2: Der kan ydes uddannelseshjælp efter § 23 til en person, som pba et
uddannelsespålæg efter LAB har påbegyndt en uddannelse og frem til pågældende er berettiget
til SU – dog max. i 2 måneder
• § 12 stk. 3: Ud fra en trangsvurdering kan der ydes forudbetalt behovsbestemt hjælp til enlige
forsørgere under 30 år, som ikke modtager SU mellem to uddannelsesforløb – dog max. i 2
måneder og max. svarende til kr. 11.505 pr. måned

Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter AKL
• § 13: Udnyttelse af uddannelses- og arbejdsmuligheder
• Stk. 1: Det er en betingelse for at få kontanthjælp efter § 11, at
ansøger ikke har et rimeligt tilbud om arbejde, og at personen aktivt
søger at udnytte sin arbejdsmuligheder. Det er en betingelse for at få
uddannelseshjælp efter § 11, at ansøger står til rådighed for ordinær
uddannelse eller en indsats rettet mod ordinær uddannelse
• Stk. 5: Ansøgere om uddannelseshjælp har pligt til at deltage i en
læse-, skrive- og regnetest, hvis personen ikke har en
ungdomsuddannelse. Dette gælder tilsvarende ansøgere om
kontanthjælp, hvis jobcentret vurderer, at der er behov herfor.

Uddannelseshjælp efter AKL §§ 23-24
• § 23: Uddannelses- og aktivitetsparate under 30 år uden en
erhvervskompetencegivende uddannelse modtager uddannelseshjælp –
beløbsangivelser mv. fremgår af bestemmelsens stk. 2-5
• § 24: Aktivitetsparate modtagere af uddannelseshjælp får et
aktivitetstillæg efter 3 måneder – beløbsangivelser mv. fremgår af
bestemmelsens stk. 2-3 samt stk. 5-6
• § 24 stk. 4: Hvis en person under 30 år er visiteret som aktivitetsparat
ved den første samtale senest efter en uge, har pågældende ret til
aktivitetstillæg fra dette tidspunkt
• § 34a: Der kan ydes støtte til enlige forsørgeres studiestart – max. 5000
kr.
• § 34b: Der kan ydes støtte til deltagerbetaling ud fra en konkret vurdering

Kontanthjælp efter AKL §§ 25-26
• § 25: Personer over 30 år samt job- og aktivitetsparate
personer under 30 år med en erhvervskompetencegivende
uddannelse modtager kontanthjælp – beløbsangivelser fremgår
af bestemmelsens stk. 2-6
• § 25 stk. 7: Aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp under
30 år modtager aktivitetstillæg efter 3 måneder –
beløbsangivelser fremgår af bestemmelsens stk. 8-11
• § 25a stk. 4: Mulighed for stillingtagen til engangshjælp
senest 14 dage før løsladelse – evt. tilbagebetaling efter § 95
• § 26: Beregning af hjælp til ægtefæller og samlevende

Uddannelsespålæg efter LAB § 21b
• Stk. 1-2: § 2 nr. 1 – under 25 år, ikke uddannelse, ikke forsørger
• Stk. 3: § 2 nr. 12 og 13 – evt. aktiviteter efter kap. 9b-12
• Stk. 4: Pålæg om at søge optagelse
• Stk. 5. Optagelse medfører pligt til at påbegynde og gennemføre
• Stk. 6: § 2 nr. 12-13 – testresultater mv. skal fremgå af uddannelsespålæg
• Stk. 7: Underretninger uden samtykke mellem Jobcenter og uddannelsesinstitution
• Stk. 8: Indsats fortsættes frem til uddannelsesstart

Beskæftigelsesindsats efter LAB kap. 9b-12
Kap. 9b:

Mentorstøtte

Kap. 10:

Vejledning og opkvalificering

Kap. 11:

Virksomhedspraktik og nytteindsats

Kap. 12.

Ansættelse med løntilskud

Mentorstøtte efter LAB kap. 9b
• § 31b stk. 1: KAN, opnå eller fastholde …
• § 31b stk. 2: Ret til mentor ved udskrivning efter psykiatrisk
indlæggelse
• § 31c: Skriftlig aftale, max. for 6 måneder af gangen
• § 31d-e: Virksomhed/uddannelsesinstitution – indsats skal ligge
udover det sædvanlige, omkostninger mv.

Vejledning og opkvalificering efter LAB kap. 10

• § 32: Målgruppe inkl. § 2 nr. 12-13
• § 32a: § 2 nr. 2, 3, 12 og 13 – ret til læse-, skrive-,
regne- eller ordblindekursus efter test har vist behov –
og § 2 nr. 3 uden uddannelse har ret til
realkompetencevurdering

Virksomhedspraktik og nytteindsats efter LAB kap. 11

• § 42 stk. 4: Målgruppe inkl. § 2 nr. 12-13, som kan få tilbud om virksomhedspraktik som led i en
uddannelsesrettet indsats
• § 42a: § 2 nr. 2, 3, 12 og 13, virksomhedspraktik ifa nytteindsats dvs. samfundsnyttige opgaver
på kommunal, regional eller statslig virksomhed – skal arbejde for deres ydelse
• § 42b: § 2 nr. 2 og 3 har ret til virksomhedspraktik – dog ikke nytteindsats – som de selv har
fundet – arbejdsgiver og ledig aftaler perioden
• § 44 stk. 4: Virksomhedspraktik ifa nytteindsats kan have en varighed på op til 13 uger
• § 48 stk. 3-4: Virksomhedspraktik ifa nytteindsats skal drøftes mellem virksomhed og TR, og der
er mulighed for at dispensere fra rimelighedskravet

Ansættelse med løntilskud efter LAB kap. 12
• § 51 stk. 1: Målgruppe omfatter § 2 nr. 11-13, dog ikke nr. 12 hvis åup
• § 51 stk. 2-3: Varighedskrav ved ansættelse hos private arbejdsgivere (6 mdr.)
• § 52a: § 2 nr. 2-3 har ret til løntilskud, hvis de selv har fundet job - varighed aftales
mellem arbejdsgiver og ledig
• § 53 stk. 1: Varighed af ansættelse med løntilskud er op til et år – for § 2 nr. 1-3, 12
og 13 dog kun 6 mdr. ved offentlige arbejdsgivere
• § 55 stk. 4: § 2 nr. 2, 3 og 11-13 – lønniveau som hjælp efter AKL

Visitation mv.
Særligt vedrørende de første samtaler efter LAB
• § 20 stk. 1: § 2 nr. 2-3 – en uge efter henvendelse
• § 20 stk. 2: § 2 nr. 2 – herefter mindst 2 gange indenfor de 3 første
kalendermåneder fra henvendelse

• § 20a stk. 1: § 2 nr. 12-13 – en uge fra første henvendelse
• § 20a stk. 2: § 2 nr. 12 (ikke åup) og § 2 nr. 13 – herefter mindst 2
gange indenfor de første 3 kalendermåneder fra henvendelse
•

Hvis § 2 nr. 13 med særlige komplekse udfordringer skal der ikke afholdes
samtaler

Visitation mv.
LAB § 11 – tilmelding til Jobcenter
• Stk. 2: § 2 nr. 1 – fra første ledighedsdag – skal tjekke jobopslag
mindst hver 7 dag og dermed bekræfte, at personen er jobsøgende
• Stk. 3: § 2 nr. 2 og 12 – jobparate ved første henvendelse og åup
senest en uge efter henvendelse – skal tjekke jobopslag mindst hver 7
dag og dermed bekræfte, at personen er jobsøgende
• Stk. 4: § 2 nr. 2 og 12 (åup) skal være aktivt jobsøgende – dokumentation på
Jobnet

Visitation mv.
CV mv. – LAB §§ 13-14
• § 13 stk. 1: Målgrupper: § 2 nr. 1-3 og 12 (åup), skal angive fyldestgørende
oplysninger og beskæftigelsesmål
• § 13 stk. 2: § 2 nr. 1-2 skal senest 3 uger efter tilmelding lægge nævnte oplysninger
på Jobnet
• For § 2 nr. 3 og 12 (åup) skal oplysningerne lægges på Jobnet senest 3 uger efter
henvendelse
• § 14 stk. 1: § 2 nr. 1: A-kassen skal afholde samtale senest 3 uger efter tilmelding

Visitation mv.
Det individuelle kontaktforløb efter LAB kap. 7
•

§ 15 stk. 3: § 2 nr. 12-13 – mhp at personen hurtigst muligt påbegynder og gennemfører en studie- eller
erhvervskompetencegivende uddannelse på almindelige vilkår eller med henblik på at blive parat hertil

•

§ 16 stk. 6: § 2 nr. 12-13 – individuelle samtaler for at sikre uddannelsesfokus og fremdrift i forhold til uddannelsespålæg (§
2 nr. 13 ved personligt fremmøde)

•

§ 16 stk. 7: § 2 nr. 12-13 – helt/delvist sygemeldte med behov for særlig indsats i forhold til at arbejde videre med et
uddannelsespålæg

•

§ 17 stk. 2: § 2 nr. 2-3 skal have individuelle jobsamtaler efter behov og mindst 4 gange indenfor 12 kalendermåneder

•

§ 18 stk. 3: § 2 nr. 12 skal have individuelle samtaler efter behov mhp at sikre uddannelsesfokus og fremdrift i
uddannelsespålægget

•

§ 18 stk. 4: § 2 nr. 13 skal have individuelle samtaler, hver gang pågældende har modtaget offentlig forsørgelse eller tilbud
efter LAB kap. 12 i 2 måneder

•

§ 18a: § 2 nr. 3 og 13 har ret til en koordinerende sagsbehandler ifm visitation som aktivitetsparat mhp på en tværfaglig
helhedsorienteret indsats

Ret og pligt for kontanthjælpsmodtagere
LAB kap. 17:
- § 92 stk. 1: § 2 nr. 2: Efter 3 måneder – tilbud efter kap. 11 og 12
- § 92 stk. 2: § 2 nr. 3: Efter 6 måneder – tilbud efter kap. 10-12
- § 92 stk. 3: § 2 nr. 2-3: Ret til læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus, hvis test har vist behov
herfor samt realkompetencevurdering
- § 93: § 2 nr. 3: Ret til mentorstøtte efter kap. 9b til pågældende kan deltage i tilbud
- § 96 stk. 1: § 2 nr. 2 har ret og pligt til nyt tilbud efter kap. 10-12
- § 96 stk. 2: § 2 nr. 3 har ret og pligt til nyt tilbud, når pågældende har afsluttet det første tilbud og
modtaget kontanthjælp i 12 måneder

Ret og pligt for modtagere af uddannelseshjælp
LAB kap. 17a:
- § 96a: § 2 nr. 12-13: Tilbud efter kap. 9b-12 i perioden frem til uddannelsesstart
- § 96b stk. 1: § 2 nr. 12-13: Tilbud efter kap. 10-12 senest efter 1 måned og frem til
uddannelsesstart – der må max. være 4 uger mellem tilbud
- § 96b stk. 2: § 2 nr. 12-13: Ret til læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus senest
efter 1 måned, hvis test har vist behov herfor
- § 96c: § 2 nr. 13: Ret og pligt til mentorstøtte frem til pågældende kan deltage i tilbud

Tilbud til personer under 18 år – LAB § 75b
• I perioden 1. januar 2014 til 1. januar 2017 kan
kommunen efter en konkret vurdering give § 2 nr. 9 en
aktivitetsdusør på op til kr. 638 pr. uge (1/1-2014), når
den pågældende deltager i tilbud efter lovens kap. 1011

Organisatoriske elementer i reformen
LASAB:
• § 15 stk. 3: Indsatsen for unge under 30 år uden
uddannelse kan varetages af en særskilt enhed (fx en
tværgående ungeforvaltning)
• § 15 stk. 5: Funktionen som koordinerende sagsbehandler
for målgrupperne § 2 nr. 3 og 13 kan overdrages til en
anden enhed i kommunen end Jobcentret

Gensidig forsørgelsespligt for samlevende – AKL kap. 1a

• Selvforsørgelsesprincippet og den gensidige
forsørgelsespligt
• Etablering af gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende i
situationer, hvor den ene eller begge ansøger om eller
modtager uddannelses- eller kontanthjælp
• Øget digitalisering mhp samkøring af registre
• Overgangsregel:50 % gennemslag i 2014

