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Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Herved bekendtgøres lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 807 af 1. juli
2015, med de ændringer, der følger af § 35 i lov nr. 994 af 30. august 2015, § 2 i lov nr. 1000 af 30.
august 2015, § 2 i lov nr. 1868 af 29. december 2015, § 1 i lov nr. 1875 af 29. december 2015, § 4 i lov nr.
300 af 22. marts 2016, § 9 i lov nr. 395 af 2. maj 2016, § 2 i lov nr. 624 af 8. juni 2016, og § 5 i lov nr.
625 af 8. juni 2016.
Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende § 51, stk. 2 og 3, § 55, stk. 3, kapitel 13 c, § 75 o, § 84, stk. 1, 1.
pkt., § 98 b, stk. 1, nr. 2, § 98 e, stk. 3, § 99, stk. 2, nr. 2-4, § 118 a, stk. 1, nr. 2, § 128, stk. 3, og § 132, 1.
pkt, træder i kraft den 2. januar 2017, jf. § 2 i lov nr. 624 af 8. juni 2016 om ændring af lov om arbejdsløs‐
hedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love og om ophævelse af
lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere og lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt
deres dagpengeret (Fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem, månedsudbetaling af dagpenge m.v.)
Afsnit I
Formål, målgrupper m.v.
Kapitel 1
Formål
§ 1. Formålet med denne lov er at bidrage til et velfungerende arbejdsmarked ved at
1) bistå arbejdssøgende med at få arbejde,
2) give service til private og offentlige arbejdsgivere, der søger arbejdskraft, eller som vil fastholde an‐
satte i beskæftigelse,
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3) bistå kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere og ledige dagpengemodtagere til så hurtigt og
effektivt som muligt at komme i beskæftigelse, således at de kan forsørge sig selv og deres familie,
og
4) støtte personer, der på grund af begrænsninger i arbejdsevnen har særlige behov for hjælp til at få
arbejde.
§ 1 a. Kommunalbestyrelsens opgaver efter denne lov varetages i jobcentre, jf. kapitel 2 i lov om orga‐
nisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.
Stk. 2. I denne lov dækker begrebet jobcenter også en eventuel særskilt enhed i kommunen, der vareta‐
ger indsatsen over for uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.
Kapitel 2
Målgrupper, ansvar m.v.
§ 2. Målgrupper efter afsnit III-VII i denne lov er:
1) Ledige, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,
2) personer, der modtager kontanthjælp eller integrationsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og som
er jobparate, bortset fra integrationsydelsesmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet
efter integrationsloven, eller som er omfattet af nr. 12 eller 13,
3) personer, der modtager kontanthjælp eller integrationsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og som
er aktivitetsparate, bortset fra integrationsydelsesmodtagere, som er omfattet af integrationsprogram‐
met efter integrationsloven, eller som er omfattet af nr. 12 eller 13,
4) personer med begrænsninger i arbejdsevnen, som er omfattet af kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik,
bortset fra personer, der er omfattet af nr. 5,
5) personer, der modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge,
6) personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, med varige begrænsninger i
arbejdsevnen, der modtager førtidspension efter lov om social pension eller efter lov om højeste,
mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og som ikke er i stand til at fast‐
holde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet,
7) personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke modtager førtidspension efter lov om
social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension
m.v., og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmar‐
kedet,
8) personer med handicap, jf. lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., der har gennemført
en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, som kan berettige til optagelse i en arbejdsløsheds‐
kasse, og som ikke har opnået ansættelse efter op til 2 år efter uddannelsens afslutning, og som
mangler erhvervserfaring inden for det arbejdsområde, som uddannelsen kvalificerer til,
9) personer under 18 år, som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats,
10) personer, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig
hjælp til forsørgelse, herunder dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kontanthjælp,
integrationsydelse eller uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller SU efter lov om sta‐
tens uddannelsesstøtte, samt personer, der ikke kan få tilbud efter integrationsloven,
11) personer, der som led i et ressourceforløb efter kapitel 12 a modtager ressourceforløbsydelse efter
kapitel 6 a i lov om aktiv socialpolitik, herunder personer, der ikke får udbetalt ressourceforløbsydel‐
sen under ressourceforløb på grund af fradrag for indtægter,
12) personer, som modtager uddannelseshjælp eller integrationsydelse efter lov om aktiv socialpolitik,
som er uddannelsesparate, og som er under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse,
bortset fra integrationsydelsesmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet efter integrati‐
onsloven,
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13) personer, som modtager uddannelseshjælp eller integrationsydelse efter lov om aktiv socialpolitik,
som er aktivitetsparate, og som er under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, bortset
fra integrationsydelsesmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven,
og
14) personer, der som led i et jobafklaringsforløb efter kapitel 12 b modtager ressourceforløbsydelse ef‐
ter kapitel 6 b i lov om aktiv socialpolitik, herunder personer, der ikke får udbetalt ressourcefor‐
løbsydelsen under jobafklaringsforløb på grund af fradrag for indtægter.
§ 3. (Ophævet)
§ 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om opgørelse af sammenlagt ledighed efter denne lov
for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1.
Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om opgørelse af en sammenhængende periode med
kontanthjælp, integrationsydelse og uddannelseshjælp efter denne lov for personer, der er omfattet af § 2,
nr. 2, 3, 12 og 13.
§ 4 a. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om, hvordan jobcenteret skal foretage vurderingen af,
hvilke aktiviteter eller tilbud der skal gives (visitationen).
Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om tilsyn med kommunernes praksis for vurderin‐
gen af, hvilke aktiviteter eller tilbud der skal gives (visitationen), herunder regler om, at kommuner, der
ikke foretager de i visitationsreglerne foreskrevne sagsbehandlingsskridt, jf. stk. 1, i forhold til den enkel‐
te ledige, mister retten til refusion af udbetalt kontanthjælp eller integrationsydelse til den pågældende le‐
dige efter lov om aktiv socialpolitik fra det tidspunkt, hvor sagsbehandlingsskridtet skulle have været
foretaget, og indtil det er sket.
Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om grundlaget for vurderingen af behovet for til‐
bud efter § 22, stk. 6.
Kapitel 2 a
Inddragelse af andre aktører
§ 4 b. Kommunen kan overlade det til andre aktører at udføre opgaver og træffe afgørelse efter denne
lov. Ansvaret for indsatsen påhviler fortsat kommunalbestyrelsen.
§ 4 c. Andre aktører, der har fået overladt opgaven med at varetage beskæftigelsesindsatsen for en per‐
son, forpligter på samme måde som jobcenteret personen til at møde til samtaler og deltage i aktiviteter
og tilbud efter kapitel 9 b-12.
Stk. 2. Andre aktører skal overholde samme regler, som gælder for kommunen i forbindelse med indkal‐
delse til samtaler, deltagelse i aktiviteter, afgivelse af tilbud og underretninger efter denne lov.
Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om krav til andre aktørers sagsbehandling, herunder
om frister, underretninger og procedurer i forbindelse med sagsbehandlingen. Beskæftigelsesministeren
kan herunder fastsætte regler om andre aktørers forpligtelse til at give jobcenteret de nødvendige oplys‐
ninger om personer, der er omfattet af § 2, til brug for administrationen af den beskæftigelsesmæssige
lovgivning m.v.
Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, hvordan beskæftigelsesindsatsen efter denne
lov kan varetages af andre aktører, herunder hvordan personer, der er omfattet af loven, skal have mulig‐
hed for at vælge mellem flere aktører.
§ 4 d. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om arbejdsløshedskassernes mulighed for at udføre
opgaver efter denne lov.
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Afsnit II
Indsatsen over for arbejds- og uddannelsessøgende samt virksomheder
Kapitel 3
Jobcenterets bistand til at finde arbejde og arbejdskraft
§ 5. Jobcenteret har til opgave at bistå alle arbejdssøgende med at finde arbejde samt bistå arbejdsgivere
med rekruttering og formidling.
Stk. 2. Bistanden kan bl.a. ske, ved at
1) en eller flere arbejdssøgende efter aftale med en arbejdsgiver direkte henvises til et konkret job,
2) opsøge arbejdsgivere og tilbyde bistand til at udsøge, screene og formidle relevante stillinger,
3) der indhentes og videregives information om udbud af arbejdskraft til arbejdsgivere og om beskæfti‐
gelsesmuligheder til arbejdssøgende, eller
4) råde virksomheder og arbejdssøgende til selv at etablere kontakten ved at anvende Beskæftigelsesmi‐
nisteriets database Jobnet eller jobbanken Workindenmark.
Stk. 3. Arbejdsløshedskasserne kan bistå egne ledige medlemmer med at finde arbejde.
§ 6. Når en faglig organisation skriftligt og fyldestgørende har givet oplysninger om, at en arbejdsgiver
er omfattet af strejke, lockout eller blokade, må der ikke ydes bistand med at finde arbejdskraft til arbejds‐
giveren, før konflikten er hævet eller kendt overenskomststridig eller på anden måde retsstridig.
§ 7. For at fremme beskæftigelsen og modvirke ubalance på arbejdsmarkedet kan jobcenteret tilbyde
økonomisk støtte til arbejdssøgende og arbejdsgivere til gennemførelse af særlige aktiviteter, der medvir‐
ker til at finde arbejde og arbejdskraft.
Stk. 2. Aktiviteterne kan bestå af informationsaktiviteter, der retter sig mod særlige uddannelses- eller
arbejdsområder, arbejdssøgende med særlige kvalifikationer eller behov, befordringsgodtgørelse i forbin‐
delse med jobsøgning og lignende.
§ 8. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om bistand til at finde arbejde og arbejdskraft,
herunder henvisning til tilbud efter kapitel 10-12, om støtte til særlige aktiviteter, der medvirker til at fin‐
de arbejde og arbejdskraft, og om støtte til arbejdssøgende, der skifter bopæl i forbindelse med overtagel‐
se af arbejde. Beskæftigelsesministeren kan herunder fastsætte regler om, at personer, der er omfattet af §
2, nr. 1 og 2, samt personer, der er omfattet af § 2, nr. 12, og som vurderes åbenlyst uddannelsesparate,
kan pålægges at søge konkrete job, hvor arbejdsgiveren ikke har aftalt med jobcenteret, at der sker hen‐
visning af arbejdssøgende.
Kapitel 4
Information og vejledning i jobcenteret
§ 9. Arbejds- og uddannelsessøgende kan af jobcenteret få
1) information og vejledning om mulighederne for beskæftigelse og uddannelse,
2) information og vejledning om indlæggelse af cv i Jobnet, jf. § 12, og
3) information om andre aktiviteter efter denne lov.
§ 10. Private og offentlige arbejdsgivere kan af jobcenteret få
1) information og vejledning om arbejdskraft- og uddannelsesforhold og
2) information og vejledning om indlæggelse af job i Jobnet, jf. § 12.
Stk. 2. Jobcenteret kan yde en vederlagsfri virksomhedsservice, der har til formål at fremme en aktiv
indsats over for ledige og personer, som har problemer med at fastholde beskæftigelse på arbejdsmarke‐
det. Denne service tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte virksomheds behov for vejledning og
støtte under etablering og forløb af ansættelsesforhold, herunder behovet for at lette virksomhedens admi‐
nistrative arbejde i forbindelse med en ansættelse.
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Kapitel 4 a
Digital kommunikation
§ 10 a. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om digital kommunikation, herunder om pligt til
at anvende digital kommunikation via Jobnet eller en anden landsdækkende portal mellem på den ene side
personer, der er omfattet af § 2, og personer, der modtager kontanthjælp eller integrationsydelse efter lov
om aktiv socialpolitik, og som er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven, og på den
anden side jobcenteret og andre, der varetager beskæftigelsesindsatsen efter denne lov. Bemyndigelsen
kan anvendes til at fastsætte regler om pligt til at anvende digital kommunikation ved syge- og raskmel‐
dinger og indkaldelser til samtaler og andre aktiviteter samt »Min Plan«, rehabiliteringsplaner m.v., til‐
melding til 6 ugers jobrettet uddannelse efter kapitel 8 a og § 73 b og tilbud efter kapitel 9 b-12.
Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at jobcenteret kan sende digitale meddelelser
til personer omfattet af stk. 1, herunder indkaldelser til samtaler og andre aktiviteter samt »Min Plan«,
rehabiliteringsplaner og udstede afgørelser og andre dokumenter uden underskrift, med maskinelt eller på
tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifika‐
tion af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Sådanne afgørelser og dokumenter sidestilles
med afgørelser og dokumenter med personlig underskrift.
§ 10 b. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om anvendelse af digital kommunikation mellem
kommunen, arbejdsgivere og selvstændigt erhvervsdrivende om tilskud m.v. efter denne lov. Ministeren
kan herunder fastsætte regler om anvendelse af et bestemt digitalt system og om fritagelse for obligatorisk
anvendelse for visse grupper af juridiske personer og virksomheder.
Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om anvendelse af digital kommunikation, således
at arbejdsgivere digitalt kan ansøge om at få oprettet virksomhedspraktikpladser, løntilskudspladser og
andre tilskudsberettigede pladser m.v. efter denne lov. Ministeren kan herunder fastsætte regler om anven‐
delse af et bestemt digitalt system og om fritagelse for obligatorisk anvendelse for visse grupper af juridi‐
ske personer og virksomheder.
Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at kommunen kan sende digitale meddelelser
til arbejdsgivere og udstede afgørelser og andre dokumenter uden underskrift, men med maskinelt eller på
tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer en entydig identifika‐
tion af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Sådanne afgørelser og dokumenter sidestilles
med afgørelser og dokumenter med personlig underskrift.
§ 10 c. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser, meddelelser og andre dokumen‐
ter, der udelukkende er sendt eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling i medfør af regler
udstedt efter §§ 10 a og 10 b, kan udstedes alene med angivelse af kommunen, jobcenteret eller Jobnet
som afsender.
Stk. 2. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for
meddelelsen.
Kapitel 5
Tilmelding af arbejdssøgende i jobcentre m.v.
§ 11. En person kan tilmelde sig som arbejdssøgende i jobcenteret.
Stk. 2. Ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som ønsker at modtage dagpenge eller er beretti‐
gede til dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., skal
tilmelde sig som arbejdssøgende i jobcenteret på den første ledighedsdag. Den ledige skal mindst hver 7.
dag tjekke sine jobforslag på Jobnet og dermed bekræfte, at pågældende er arbejdssøgende.
Stk. 3. Personer, der har ansøgt om eller modtager kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelses‐
hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, og som kommunen vurderer er henholdsvis jobparate og åbenlyst
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uddannelsesparate, skal tilmelde sig som arbejdssøgende i jobcenteret, og kommunen skal sørge for, at det
sker. For jobparate kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere skal det ske ved første henvendelse til
kommunen om hjælp, og for åbenlyst uddannelsesparate skal det ske senest efter 1 uge fra første henven‐
delse til kommunen om hjælp. Den ledige skal mindst hver syvende dag tjekke sine jobforslag på Jobnet
og dermed bekræfte, at pågældende er arbejdssøgende.
Stk. 4. Personer omfattet af § 2, nr. 1 og 2, samt personer omfattet af § 2, nr. 12, som vurderes åbenlyst
uddannelsesparate, skal være aktivt jobsøgende. Jobsøgningsaktiviteter skal løbende dokumenteres i en
joblog på »Min side« på Jobnet. Personer omfattet af § 2, nr. 1, kan dog dokumentere jobsøgningsaktivi‐
teter i arbejdsløshedskassens digitale joblog. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 7, og som er ledige, skal
løbende dokumentere deres jobsøgningsaktiviteter i en joblog på »Min side« på Jobnet, jf. dog § 75, stk.
5, i lov om aktiv socialpolitik.
Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om tilmelding, jobsøgning og joblog m.v. og
om afmelding som arbejdssøgende.
Kapitel 6
Oplysninger om job og cv
§ 12. Oplysninger om job og om arbejdssøgendes arbejds- og uddannelsesmæssige baggrund m.v.
(cv’er) indlægges i Beskæftigelsesministeriets database (Jobnet).
§ 13. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-31, samt personer, der er omfattet af § 2, nr. 12, og som
vurderes åbenlyst uddannelsesparate, skal give fyldestgørende oplysninger om tidligere beskæftigelse, ud‐
dannelse, kvalifikationer og øvrige forhold af betydning for jobcenterets bistand til at finde arbejde. De
personer, som er nævnt i 1. pkt., skal endvidere angive mindst ét beskæftigelsesmål.
Stk. 2. En person, der er omfattet af § 2, nr. 1, skal hurtigst muligt og senest 2 uger efter tilmelding
indlægge oplysninger som nævnt i stk. 1 i Jobnet. For en person, der er omfattet af § 2, nr. 2, skal det ske
hurtigst muligt og senest 3 uger efter tilmeldingen. For en person, der er omfattet af § 2, nr. 32, og for en
person, der er omfattet af § 2, nr. 12, og som vurderes åbenlyst uddannelsesparat, skal det ske senest efter
3 uger fra første henvendelse til kommunen om hjælp. Personen skal løbende opdatere oplysningerne i
Jobnet.
Stk. 3. Hvis der foreligger oplysninger som nævnt i stk. 1 fra en tidligere tilmelding som arbejdssøgen‐
de, skal oplysningerne straks på ny gøres tilgængelige, hvis personen igen bliver tilmeldt som arbejdssø‐
gende.
Stk. 4. Jobcenteret skal yde bistand i forbindelse med, at en person indlægger oplysninger i Jobnet, hvis
personen anmoder herom. Samme forpligtelse har arbejdsløshedskasserne over for egne medlemmer.
Stk. 5. Staten, kommunen og arbejdsløshedskassen har adgang til de oplysninger, som personen har ind‐
lagt i Jobnet.
§ 14. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, skal arbejdsløshedskassen senest 2 uger efter tilmelding
afholde en samtale med personen, hvor det sikres, at de oplysninger, som personen indlægger i Jobnet, er
fyldestgørende. Samtalen afholdes ved personligt fremmøde, jf. dog § 21 f. Arbejdsløshedskassen påbe‐
gynder sammen med personen at udarbejde personens »Min Plan« efter kapitel 9. Under samtalen skal det
aftales, hvordan personens jobsøgning kan understøttes, og personen kan pålægges at søge relevante kon‐
krete job.
Stk. 2. Samtalen efter stk. 1 skal dog ikke afholdes, hvis der inden for de seneste 3 måneder før tilmel‐
ding har været afholdt en samtale om personens cv og »Min Plan«.
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Afsnit III
Individuelt kontaktforløb
Kapitel 7
Fastlæggelse af det individuelle kontaktforløb
§ 15. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-4, 11 og 14, tilrettelægges og gennemføres der et indivi‐
duelt og fleksibelt kontaktforløb under hensyn til personens ønsker og forudsætninger samt arbejdsmarke‐
dets behov med henblik på, at personen hurtigst muligt opnår ordinær beskæftigelse. Såfremt opnåelse af
ordinær beskæftigelse ikke umiddelbart er realistisk, tilrettelægges kontaktforløbet med henblik på, at
personen bringes tættere på arbejdsmarkedet.
Stk. 2. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 6, har ret til mindst tre samtaler i jobcenteret. Samtalerne har
til formål at afklare, hvilke muligheder personen måtte have for at vende tilbage i ordinær eller støttet
beskæftigelse.
Stk. 3. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 12 og 13, tilrettelægges og gennemføres et individuelt og
fleksibelt kontaktforløb under hensyn til personens ønsker og forudsætninger, med henblik på at personen
hurtigst muligt påbegynder og gennemfører en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse på
almindelige vilkår. Såfremt opnåelse af dette ikke umiddelbart er realistisk, tilrettelægges kontaktforløbet,
med henblik på at personen bliver parat til at påbegynde og gennemføre en sådan uddannelse.
§ 16. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, skal der under kontaktforløbet afholdes individuelle
jobsamtaler med fokus på konkrete job og jobsøgning. Samtalen afholdes ved personligt fremmøde, jf.
dog § 16 a, stk. 5, § 17, stk. 2, § 18, stk. 5, og § 21 f. Under jobsamtalen tilrettelægges kontaktforløbet, og
indholdet i beskæftigelsesindsatsen fastlægges, ligesom der følges op på indgåede aftaler.
Stk. 2. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, og som er helt eller delvis sygemeldte og har
behov for en særlig indsats for at sikre, at personen får den nødvendige hjælp til at opnå eller genvinde
tilknytning til arbejdsmarkedet, tilrettelægges indsatsen og opfølgning herpå som led i det individuelle
kontaktforløb.
Stk. 3. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 3, skal der tillige ske en vurdering af, om der skal iværk‐
sættes beskæftigelsesfremmende aktiviteter for den pågældende, samt om personen har opnået en tættere
tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed skal tilmeldes som arbejdssøgende i jobcenteret.
Stk. 4. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 4, skal der under kontaktforløbet afholdes individuelle
jobsamtaler med personen med henblik på at følge op på personens deltagelse i tilbud efter kapitel 9 b-12.
Stk. 5. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 11, skal der under kontaktforløbet afholdes individuelle
samtaler med henblik på at følge op på personens deltagelse i tilbud eller andre indsatser efter rehabilite‐
ringsplanen, jf. § 30 a. Samtalen afholdes ved personligt fremmøde, jf. dog § 18, stk. 5.
Stk. 6. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 12 og 13, skal der under kontaktforløbet afholdes indivi‐
duelle samtaler med henblik på at sikre uddannelsesfokus og fremdrift i forhold til arbejdet med uddan‐
nelsespålægget, jf. § 21 b. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 13, skal samtalen afholdes ved person‐
ligt fremmøde, jf. dog § 18, stk. 5.
Stk. 7. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 12 og 13, og som er helt eller delvis sygemeldte og har
behov for en særlig indsats for at sikre, at de har den nødvendige hjælp til at arbejde videre med uddan‐
nelsespålægget, tilrettelægges indsatsen og opfølgningen herpå som led i det individuelle kontaktforløb.
Stk. 8. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 14, skal der under kontaktforløbet afholdes individuelle
samtaler med henblik på at vurdere, om personen har mulighed for at komme tilbage i beskæftigelse, om
personen fortsat er uarbejdsdygtig som følge af sygdom, jf. § 68 d, og om personen skal fortsætte i jobaf‐
klaringsforløbet. Herudover skal kommunen følge op på personens deltagelse i tilbud eller andre indsatser
efter den rehabiliteringsplan, der udarbejdes efter § 30 a, og på, at personens vej tilbage til arbejdsmarke‐
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det fremmes. Samtalen afholdes ved personligt fremmøde, jf. dog § 18, stk. 5. I kontaktforløbet skal der
tages nødvendigt hensyn til personens helbredstilstand.
Stk. 9. Som led i kontaktforløbet skal det påses, at de oplysninger, som personer, der er omfattet af § 2,
nr. 1-3, og personer, der er omfattet af § 2, nr. 12, og som vurderes åbenlyst uddannelsesparate, har ind‐
lagt i Jobnet, er fyldestgørende.
§ 16 a. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, skal der i de første 6 måneders sammenlagt ledighed
afholdes individuelle jobsamtaler efter § 16, hver gang personen har været ledig i sammenlagt 1 måned,
jf. dog stk. 4 og § 19.
Stk. 2. Efter de første 6 måneders sammenlagt ledighed skal der afholdes jobsamtaler, hver gang perso‐
nen har været ledig i sammenlagt 3 måneder, jf. dog stk. 4.
Stk. 3. Senest når personen har været ledig i sammenlagt 16 måneder, skal der afholdes en jobsamtale
ud over jobsamtalerne i stk. 2, hvor jobcenteret skal tilbyde personen en intensiveret indsats.
Stk. 4. Jobsamtaler efter stk. 1 og 2 kan afholdes tidligere eller op til 2 uger senere end de angivne tids‐
punkter. I de første 6 måneders sammenlagt ledighed skal der dog afholdes mindst seks jobsamtaler og
efterfølgende mindst fire jobsamtaler, hver gang personen har været ledig i sammenlagt 12 måneder.
Stk. 5. Jobsamtaler efter stk. 1 og 2 kan ske telefonisk, digitalt eller på anden måde, hvis personen delta‐
ger i tilbud efter kapitel 10-12.
Stk. 6. Samtalen efter § 26 a, stk. 3, 2. pkt., kan træde i stedet for en jobsamtale efter stk. 1, dog ikke i
stedet for en jobsamtale efter § 16 b.
Stk. 7. Personer skal selv booke jobsamtaler efter stk. 1 og 2 på »Min side« på Jobnet bortset fra job‐
samtaler, hvor arbejdsløshedskassen skal deltage, jf. § 16 b. Jobcenteret kan dog efter en konkret vurde‐
ring fratage en person retten til selvbooking, hvis jobcenteret vurderer, at personen booker jobsamtaler på
anden måde end aftalt eller på en måde, som jobcenteret vurderer vil medføre, at kontaktforløbet ikke kan
gennemføres efter hensigten.3
Stk. 8. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om selvbooking og om afmelding som
arbejdssøgende, hvis en person ikke selv booker jobsamtaler, og om fritagelse af personer fra pligten til
selv at skulle booke jobsamtaler.4
§ 16 b. Arbejdsløshedskassen deltager i følgende jobsamtaler i kontaktforløbet, jf. dog stk. 2 og 3:
1) Den første jobsamtale efter § 19, hvis arbejdsløshedskassen ud fra en helhedsorienteret vurdering af
personens ledighedssituation finder, at personen har behov herfor, eller hvis jobcenteret eller personen
anmoder herom,
2) en jobsamtale efter § 16 a, stk. 1, der afholdes, tidligst når personen har været ledig i sammenlagt 4
måneder, og senest når personen har været ledig i sammenlagt 6 måneder, og
3) jobsamtalen senest efter 16 måneders sammenlagt ledighed, jf. § 16 a, stk. 3.
Stk. 2. Arbejdsløshedskassen deltager ikke i samtalerne efter stk. 1, hvis personen ikke ønsker det.
Stk. 3. I perioden fra og med den 1. juli 2015 til den 1. juli 2016 deltager arbejdsløshedskassen ikke i
den første jobsamtale efter § 19.
§ 17. Efter at samtalerne efter § 20 er afholdt, skal de individuelle jobsamtaler efter § 16 for personer,
der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, afholdes løbende tilpasset den enkeltes behov og mindst fire gange inden
for 12 kalendermåneder.
Stk. 2. Samtalen efter stk. 1 kan ske telefonisk, digitalt eller på anden måde, hvis personen deltager i
tilbud efter kapitel 10-12.
§ 18. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 4, skal den individuelle jobsamtale efter § 16 afholdes,
senest hver gang personen i sammenlagt 3 måneder har modtaget offentlige forsørgelsesydelser eller har
deltaget i tilbud efter kapitel 10-12.
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Stk. 2. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 11 og 14, skal den individuelle samtale efter § 16, stk. 5
og 8, afholdes løbende tilpasset den enkeltes behov og mindst seks gange inden for 12 kalendermåneder.
For personer, der er omfattet af § 2, nr. 14, og af § 68 e, stk. 3, skal de individuelle samtaler afholdes
løbende og mindst seks gange inden for 6 kalendermåneder. Hvis det skønnes nødvendigt for at bringe
personen tættere på arbejdsmarkedet, herunder for at sikre personens deltagelse i tilbud og andre indsatser
i rehabiliteringsplanen, skal kontakten være hyppigere.
Stk. 3. Efter at samtalerne efter § 20 a er afholdt, skal de individuelle samtaler efter § 16 for personer,
der er omfattet af § 2, nr. 12, afholdes, i det omfang det er nødvendigt for at sikre uddannelsesfokus og
fremdrift i arbejdet med uddannelsespålægget, jf. § 21 b.
Stk. 4. Efter at samtalen efter § 20 a er afholdt, skal de individuelle samtaler efter § 16 for personer, der
er omfattet af § 2, nr. 13, afholdes, senest hver gang personen i sammenhængende 2 måneder har modta‐
get offentlige forsørgelsesydelser eller har deltaget i tilbud efter kapitel 12.
Stk. 5. Samtalen efter stk. 1-4 kan ske telefonisk, digitalt eller på anden måde, hvis personen deltager i
tilbud efter kapitel 10-12.
Stk. 6. Opfølgning kan foregå uden kontakt til sygemeldte personer omfattet af § 2, nr. 3, 4, 13 og 14,
hvis der er tale om alvorlig sygdom, hvor kontakt til den sygemeldte ikke er hensigtsmæssig eller mulig
på grund af den sygemeldtes helbredssituation (standby). Ved vurdering af, om en sygdom er alvorlig,
indgår navnlig, om sygdommen er livstruende.
Ret til koordinerende sagsbehandler
§ 18 a. En person, der er omfattet af § 2, nr. 3 eller 13, har ret til en koordinerende sagsbehandler, der
skal sikre, at personen får en helhedsorienteret indsats, som er tværfaglig og koordineret på tværs af de
kommunale forvaltninger og andre myndigheder.
Stk. 2. Kommunen skal tilbyde personen en koordinerende sagsbehandler, umiddelbart når den pågæl‐
dende vurderes som aktivitetsparat.
Særligt vedrørende de første samtaler m.v.
§ 19. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, skal den første jobsamtale efter § 16 afholdes, tidligst
når samtalen efter § 14 er afholdt, og senest når personen har været ledig i sammenlagt 6 uger. Under
samtalen fastlægges den lediges »Min Plan« efter kapitel 9.
§ 20. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, skal første jobsamtale efter § 16 afholdes senest 1
uge fra første henvendelse til kommunen om hjælp.
Stk. 2. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, skal der herefter afholdes jobsamtaler efter § 16 mindst
to gange inden for de første 3 kalendermåneder fra første henvendelse til kommunen om hjælp.
§ 20 a. For en person, der er omfattet af § 2, nr. 12 eller 13, skal første samtale efter § 16 afholdes
senest 1 uge fra første henvendelse til kommunen om hjælp.
Stk. 2. For en person, der er omfattet af § 2, nr. 12, og som ikke vurderes åbenlyst uddannelsesparat,
skal der herefter afholdes samtaler efter § 16 mindst to gange inden for de første 3 kalendermåneder fra
første henvendelse til kommunen om hjælp.
§ 20 b. For en person, der er omfattet af § 2, nr. 2 eller 3, og som er på barsel og er omfattet af § 13, stk.
7, nr. 4, i lov om aktiv socialpolitik, skal jobcenteret inden for 3 måneder før barselsperiodens afslutning
tilbyde en samtale, hvor personens tilknytning til arbejdsmarkedet drøftes.
Stk. 2. For en person, der er omfattet af § 2, nr. 12 eller 13, og som er på barsel og er omfattet af § 13,
stk. 7, nr. 4, i lov om aktiv socialpolitik, skal jobcenteret inden for 3 måneder før barselsperiodens afslut‐
ning tilbyde en samtale, hvor personens uddannelsesønsker og -muligheder drøftes.
Stk. 3. Samtalen efter stk. 1 og 2 afholdes ved personligt fremmøde, men skal dog ske telefonisk, digi‐
talt eller på anden måde, hvis personen anmoder herom.
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§ 21. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om opgørelse af tidsperioder med offentlige forsørgel‐
sesydelser og deltagelse i tilbud for personer, der er omfattet af § 2, nr. 2-4, 12 og 13, herunder om, hvilke
ydelser der medregnes i opgørelsen af perioder med offentlige forsørgelsesydelser.
Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om det individuelle kontaktforløb, herun‐
der at persongrupper kan undtages fra det individuelle kontaktforløb, fordi de på grund af alder, helbreds‐
forhold eller andre særlige forhold i almindelighed ikke har brug for en beskæftigelsesrettet indsats. Be‐
skæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at personer i forbindelse med det individuelle kontaktfor‐
løb skal deltage i bestemte beskæftigelses- og uddannelsesfremmende aktiviteter. Beskæftigelsesministe‐
ren kan fastsætte nærmere regler om, at personer, der deltager i jobrettet uddannelse efter kapitel 8 a, ikke
er omfattet af det individuelle kontaktforløb.
Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om arbejdsløshedskassens deltagelse i job‐
samtalerne under kontaktforløbet.
Særligt vedrørende samtale og indsats i forbindelse med kontrolaktioner
§ 21 a. Modtager jobcenteret meddelelse om, at der ved offentlige myndigheders kontrolaktion er rejst
tvivl om den generelle rådighed for en person omfattet af § 2, nr. 1, og om, at den pågældende anmoder
om dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., skal jobcenteret straks indkalde personen til en
individuel jobsamtale, der skal afholdes inden for 1 uge fra jobcenterets modtagelse af meddelelsen. Skyl‐
des tvivlen om den generelle rådighed, at personen har opholdt sig i udlandet, skal jobcenteret herefter
afholde en individuel samtale hver 14. dag med den pågældende indtil 3 måneder efter første samtale.
Stk. 2. Modtager kommunen meddelelse om, at der ved offentlige myndigheders kontrolaktion er rejst
tvivl om den generelle rådighed for en person, som er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, skal kommunen straks
indkalde personen til en individuel jobsamtale, der skal afholdes inden for en uge, fra meddelelsen er
modtaget. Skyldes tvivlen om den generelle rådighed, at personen har opholdt sig i udlandet, skal jobcen‐
teret herefter afholde en individuel samtale hver 14. dag med den pågældende indtil 3 måneder efter første
samtale.
Stk. 3. Jobcenteret skal inden for 2 uger efter jobsamtalen, jf. stk. 1, 1. pkt. og stk. 2, 1. pkt., sørge for,
at de pågældende personer får et tilbud efter kapitel 10-12.
Uddannelsespålæg for dagpengemodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere og
integrationsydelsesmodtagere
§ 21 b. Jobcenteret skal som led i det individuelle kontaktforløb vurdere, om personer under 25 år, der
er omfattet af § 2, nr. 1, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, og som ikke har forsør‐
gerpligt over for hjemmeboende børn, vil kunne gennemføre en uddannelse på almindelige vilkår.
Stk. 2. Når jobcenteret vurderer, at en person, der er omfattet af stk. 1, kan gennemføre en uddannelse,
skal jobcenteret pålægge personen inden for en nærmere fastsat frist at komme med forslag til en eller
flere relevante studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelser, som den pågældende kan ansøge
om optagelse på. Det er en betingelse, at personen under hele uddannelsen har et forsørgelsesgrundlag i
form af SU, elevløn el.lign.
Stk. 3. Jobcenteret skal ved første samtale, jf. § 20 a, pålægge en person, der er omfattet af § 2, nr. 12
eller 13, inden for en nærmere fastsat frist at komme med relevante forslag til en eller flere studie- eller
erhvervskompetencegivende uddannelser, som personen på kortere eller længere sigt kan påbegynde på
almindelige vilkår. Jobcenteret kan iværksætte aktiviteter og tilbud efter kapitel 9 b-12 for at hjælpe per‐
sonen med at blive i stand til at komme med forslag til en eller flere studie- eller erhvervskompetencegi‐
vende uddannelser. Det er en betingelse, at personen under hele uddannelsen har et forsørgelsesgrundlag i
form af SU, elevløn el.lign.
Stk. 4. Jobcenteret skal ud fra en vurdering af personens forudsætninger pålægge den pågældende inden
for en nærmere fastsat frist at søge om optagelse på en eller flere uddannelser, jf. stk. 2 og 3.
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Stk. 5. Hvis en person omfattet af stk. 2 eller 3 optages på en uddannelse, er den pågældende forpligtet
til at påbegynde og gennemføre uddannelsen.
Stk. 6. For en person, der er omfattet af § 2, nr. 12 eller 13, skal de test- og prøveresultater vedrørende
Forberedende Voksenundervisning samt aktiviteter og tilbud efter kapitel 9 b-12, der skal iværksættes, for
at personen når sit uddannelsesmål, fremgå af uddannelsespålægget efter stk. 3-5.
Stk. 7. Jobcenteret skal underrette uddannelsesinstitutionen om, at personen efter stk. 5 er pålagt at be‐
gynde og gennemføre uddannelsen, herunder de aktiviteter og indsatser, pågældende har fået af jobcente‐
ret, eventuelle test- og prøveresultater, og om jobcenteret vurderer, at der er risiko for, at pågældende kan
få særlige vanskeligheder ved at gennemføre uddannelsen. Uddannelsesinstitutionen skal underrette job‐
centeret, når personen optages på uddannelsen, og hvis uddannelsesinstitutionen vurderer, der er risiko for
frafald. Underretning efter 1. og 2. pkt. kan ske uden samtykke fra personen.
Stk. 8. Jobcenteret skal fortsætte indsatsen for personer, der via uddannelsespålæg skal påbegynde en
uddannelse inden for 1 måned efter uddannelseshjælpens eller integrationsydelsens ophør, helt frem til
uddannelsesstart.
Stk. 9. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om uddannelsespålægget, herunder om
udformning, digitalisering og procedurer for udarbejdelse af pålægget.
Stk. 10. Pålægget om uddannelse indgår i personens »Min Plan«, der vises for personen på Jobnet.
Systematisk henvisningsforløb
§ 21 c. Når jobcenteret henviser en person, som er omfattet af § 2, nr. 1 eller 2, til et job efter § 5, stk. 2,
nr. 1, af over 5 dages varighed, og personen ikke får jobbet, igangsættes et systematisk henvisningsforløb
efter § 21 d. Dette gælder dog ikke for en person, der er i tilbud efter kapitel 10-12.
§ 21 d. Jobcenteret skal hurtigst muligt henvise personen til endnu et job efter § 5, stk. 2, nr. 1, og skal
løbende fortsætte hermed indtil 3 måneder efter første henvisning efter § 21 c, hvis personen ikke kom‐
mer i beskæftigelse.
Stk. 2. Er der ikke job, jf. stk. 1, personen kan henvises til, skal jobcenteret pålægge personen at søge et
antal relevante konkrete job på Jobnet. Jobbene findes i samarbejde med personen.
Stk. 3. Er personen ved udløbet af perioden på 3 måneder ikke kommet i beskæftigelse, skal personen
have tilbud efter kapitel 10-12.
§ 21 e. For en person, der i løbet af perioden med systematisk formidlingsforløb skal påbegynde et til‐
bud efter kapitel 16 og 17, afsluttes forløbet efter § 21 d, stk. 1 og 2, på det tidspunkt, hvor tilbuddet
starter.
Stk. 2. En person, der er omfattet af et systematisk formidlingsforløb efter § 21 d, kan ikke henvises til
andre aktører, der har fået overladt opgaven med at varetage beskæftigelsesindsatsen, jf. § 4 b.
Afsnit III a
Mindre intensiv indsats for visse persongrupper
Kapitel 7 a
Fritagelse fra pligt til personligt fremmøde til samtaler og fra pligt til tilbud
§ 21 f. En person, som er omfattet af § 2, nr. 1-3 eller 7, er ikke omfattet af pligten til at møde person‐
ligt op til samtaler om personens cv efter § 14 eller til jobsamtaler efter §§ 16-20 og 73 a eller af pligten
til tilbud efter kapitlerne 16 og 17 eller § 74 b, stk. 1, nr. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. dog stk. 3, hvis
personen
1) kan dokumentere, at pågældende inden for de næste 6 uger skal påbegynde ordinær beskæftigelse på
fuld tid, fleksjob, skal på barsel, overgå til efterløn, fleksydelse eller folkepension, eller
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2) er omfattet af en arbejdsfordelingsordning eller kan dokumentere, at pågældende er hjemsendt på
grund af vejrlig eller materialemangel.
Stk. 2. I stedet for samtaler ved personligt fremmøde holdes kontakten efter stk. 1 telefonisk, digitalt
eller ved brev.
Stk. 3. Jobcenteret kan ud fra en konkret vurdering beslutte, at en person fortsat skal være omfattet af
pligten til at møde personligt op til samtaler om personens cv eller til jobsamtaler og af pligten til at delta‐
ge i tilbud, hvis jobcenteret vurderer, at
1) der er tale om misbrug af eller spekulation i muligheden for at blive undtaget fra at møde personligt
op til samtaler og deltage i tilbud,
2) der er gode muligheder for beskæftigelse inden for personens fagområde eller
3) det fortsat vil være til fordel for personen at være omfattet af pligten til at møde personligt op til sam‐
taler og deltage i tilbud.
Afsnit IV
Tilbud m.v.
Kapitel 8
Tilbudsmuligheder
§ 22. Jobcenteret kan give tilbud om følgende:
1) Mentorstøtte, jf. kapitel 9 b,
2) vejledning og opkvalificering, jf. kapitel 10,
3) virksomhedspraktik, jf. kapitel 11, og
4) ansættelse med løntilskud, jf. kapitel 12.
Stk. 2. Tilbud kan gives i henhold til en »Min Plan« eller en rehabiliteringsplan, jf. kapitel 9, eller et
uddannelsespålæg, jf. § 21 b.
Stk. 3. Tilbud skal så vidt muligt være rettet mod beskæftigelse inden for områder, hvor der er behov for
arbejdskraft, og gives ud fra den enkeltes ønsker og forudsætninger, med henblik på at personen hurtigst
muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse. Tilbud kan gives hver for sig eller i
kombination.
Stk. 4. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, kan tilbud om en erhvervsuddannelse efter § 33 a uan‐
set stk. 3 gives, selv om det ikke er den hurtigste vej til at opnå varig beskæftigelse og hel eller delvis
selvforsørgelse, hvis tilbuddet styrker personens muligheder for en varig og stabil tilknytning til arbejds‐
markedet.
Stk. 5. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, 11 og 14, kan tilbud uanset stk. 3 fastsættes af job‐
centeret under hensyn til konkrete behov på arbejdsmarkedet.
Stk. 6. For de i § 2, nr. 1-3, 11 og 14, nævnte målgrupper kan tilbud efter kapitel 10 og 11 gives med
henblik på, at den enkelte opnår samfundsmæssig forståelse.
Stk. 7. For personer omfattet af § 2, nr. 5 og 14, kan tilbud efter kapitel 10-12 også gives med henblik
på fastholdelse af tilknytning til arbejdsmarkedet.
Stk. 8. For en person, der er omfattet af § 2, nr. 12 eller 13, skal tilbud gives, med henblik på at perso‐
nen hurtigst muligt påbegynder og gennemfører en relevant studie- eller erhvervskompetencegivende ud‐
dannelse på almindelige vilkår, jf. § 21 b.
§ 23. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, kan tilbud efter kapitel 10-12 uanset § 22, stk. 3, § 32,
stk. 3, § 42, stk. 1 og 3, og § 52 fastsættes af jobcenteret som rådighedsafprøvende tilbud, hvis jobcenteret
vurderer, at der er tvivl om, hvorvidt personen har den fornødne vilje til at medvirke aktivt i indsatsen.
Stk. 2. Tilbuddet gives med henblik på at afprøve personens vilje til medvirken i og rådighed for den
aktive indsats.
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§ 24. Tilbud til personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, kan ikke række ud over den dato, hvortil personen
er berettiget til dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Stk. 2. Tilbud til personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, kan gives, så længe personen er berettiget til
kontanthjælp efter § 11 eller integrationsydelse efter § 22 i lov om aktiv socialpolitik.
Stk. 3. Tilbud til personer, der er omfattet af § 2, nr. 4, kan gives, så længe personen er omfattet af kapi‐
tel 6 i lov om aktiv socialpolitik.
Stk. 4. Tilbud til personer, der er omfattet af § 2, nr. 5, kan ikke række ud over den dato, hvortil perso‐
nen er berettiget til sygedagpenge efter lov om sygedagpenge. Begrænsningen gælder dog ikke tilbud, der
gives som led i forrevalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.
Stk. 5. Tilbud til personer, der er omfattet af § 2, nr. 7, og som modtager ledighedsydelse, kan ikke ræk‐
ke ud over den dato, hvortil personen er berettiget til ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik.
Stk. 6. Tilbud til personer, der er omfattet af § 2, nr. 11 og 14, kan gives, så længe personen er berettiget
til ressourceforløbsydelse efter kapitel 6 a eller 6 b i lov om aktiv socialpolitik.
Stk. 7. Tilbud til en person, der er omfattet af § 2, nr. 12 eller 13, kan gives, så længe personen er beret‐
tiget til uddannelseshjælp efter § 11 eller integrationsydelse efter § 22 i lov om aktiv socialpolitik.
§ 25. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, og som deltager i tilbud efter kapitel 10-12, kan beskæf‐
tigelsesministeren fastsætte regler om, at kravet om personens rådighedsforpligtelse efter lov om arbejds‐
løshedsforsikring m.v. kan fraviges.
Stk. 2. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, 3, 12 og 13, kan rådighedsforpligtelsen fraviges i med‐
før af § 13 c i lov om aktiv socialpolitik.
§ 26. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om muligheden for, at personer, der er omfattet af §
2, nr. 1 og 5, kan deltage i tilbud i udlandet.
Stk. 2. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 2-4, 7, 12 og 13, kan deltagelse i tilbud i udlandet ske i
henhold til § 5 i lov om aktiv socialpolitik.
Kapitel 8 a
Jobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere
§ 26 a. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, kan i op til 6 uger deltage i et jobrettet kursus eller et
jobrettet uddannelsesforløb, der fremgår af en positivliste, jf. stk. 8. Retten gælder for
1) personer, der ikke har en erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger
en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med en erhvervsuddannelse, og
2) personer, der ikke har en videregående uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger
en uddannelse på erhvervsakademiniveau, og som samtidig har en erhvervsuddannelse eller anden
uddannelse, der kan sidestilles med en erhvervsuddannelse.
Stk. 2. Uddannelsen skal være afsluttet inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed for perso‐
ner, der er fyldt 25 år, og inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed for personer, der ikke er
fyldt 25 år.
Stk. 3. Personen skal ved første jobsamtale efter § 19 have vejledning i jobcenteret om valg af uddan‐
nelse efter positivlisten i stk. 8, hvis personen efterspørger det. Hvis personen over for jobcenteret tilken‐
degiver ønske om at benytte retten forud for første jobsamtale og efter cv-samtalen i arbejdsløshedskas‐
sen, jf. § 14, skal personen hurtigst muligt og senest 1 uge efter tilkendegivelsen til en samtale i jobcente‐
ret om vejledning om valg af jobrettet uddannelse.
Stk. 4. Uanset stk. 3 kan en person, der er omfattet af stk. 1, og har påbegyndt en uddannelse i en opsi‐
gelsesperiode, ved ledighedens indtræden fortsætte med uddannelsen som jobrettet uddannelse i op til 6
uger fra første ledighedsdag, forudsat at uddannelsen kan tages som jobrettet uddannelse.
Stk. 5. Kursusprisen for videregående uddannelser på positivlisten, jf. stk. 8, må ikke overstige et pris‐
loft på 151.234,50 kr. eksklusive moms pr. årselev svarende til 3.780,86 kr. pr. fuldtidsuge (2015-niveau).
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Prisloftet reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsregule‐
ringsprocent.
Stk. 6. Under deltagelse i jobrettet uddannelse modtager personen dagpenge efter lov om arbejdsløs‐
hedsforsikring m.v.
Stk. 7. Arbejdsløshedskasserne træffer afgørelse om, hvorvidt betingelserne for at få uddannelse efter
dette kapitel er opfyldt.
Stk. 8. Beskæftigelsesministeriet udarbejder en landsdækkende positivliste med inddragelse af Ministe‐
riet for Børn-, Undervisning- og Ligestilling og Uddannelses- og Forskningsministeriet og efter høring af
Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet), Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professi‐
onsbacheloruddannelser og Beskæftigelsesrådet. Den landsdækkende positivliste afgrænser, hvilke kurser
og uddannelsesforløb det er muligt at deltage i.
Stk. 9. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om jobrettet uddannelse for ledige, admi‐
nistration af ordningen, dækning af deltagerbetaling, betaling af kost og logi samt befordringsgodtgørelse
under deltagelse i uddannelse.
Stk. 10. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at rådighedsforpligtelsen efter lov om ar‐
bejdsløshedsforsikring m.v. kan fraviges for personer i jobrettet uddannelse efter dette kapitel.
§ 26 b. Personer, der anses for beskæftigede efter lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved del‐
tagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse eller lov om statens voksenuddannelsesstøtte, har ikke
ret til jobrettet uddannelse efter dette kapitel.
Kapitel 9
»Min Plan« og rehabiliteringsplan
§ 27. Personer omfattet af § 2, der kan få en indsats efter denne lov, skal have en plan for indsatsen,
»Min Plan«, inden indsatsen iværksættes. »Min Plan« beskriver, hvordan mulighederne for at få varig be‐
skæftigelse på det ordinære arbejdsmarked kan forbedres.
Stk. 2. For personer omfattet af § 2, nr. 1-4, beskriver »Min Plan« personens beskæftigelsesmål, som så
vidt muligt skal være rettet mod beskæftigelse inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft.
Stk. 3. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 5-14, beskriver »Min Plan« personens beskæftigelseseller uddannelsesmål. Beskæftigelsesmålet skal så vidt muligt være rettet mod beskæftigelse inden for
områder, hvor der er behov for arbejdskraft.
Stk. 4. Hvis et beskæftigelsesmål fremgår af de oplysninger, der er indlagt i Jobnet efter kapitel 6 og er
inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft, kan »Min Plan« for personer omfattet af § 2, nr.
1-4, blot henvise til beskæftigelsesmålet i Jobnet.
Stk. 5. I »Min Plan« angives, hvilke tilbud der efter §§ 22 og 23 kan gives. Hvis et tilbud er rettet mod
beskæftigelse inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft, skal »Min Plan« ikke indeholde en
begrundelse for tilbuddet, medmindre personen ikke er enig i tilbuddet.
Stk. 6. Hvis jobcenteret skønner, at der skal gives et tilbud, der ikke er rettet mod beskæftigelse inden
for områder, hvor der er behov for arbejdskraft, skal dette begrundes i »Min Plan«.
Stk. 7. »Min Plan« skal revideres, hvis dette er begrundet i personens situation, eller hvis der er væsent‐
ligt ændrede forudsætninger på arbejdsmarkedet, som gør en revision hensigtsmæssig.
§ 28. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 3, 5-7, 11, 13 og 14, kan planen tillige indeholde aktivite‐
ter, der kan stabilisere og forbedre personens fysiske, psykiske og sociale tilstand med henblik på, at per‐
sonen efterfølgende kan deltage i tilbud efter denne lov.
Stk. 2. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 4, og som skal bevilges revalidering efter § 51 i lov om
aktiv socialpolitik, skal »Min Plan« tillige indeholde en beskrivelse af personens mulighed for optagelse
på en uddannelse og for endelig erhvervsmæssig placering. Hvis »Min Plan« indeholder et tilbud om
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virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud, skal planen tillige angive, hvordan virksomheden
deltager i forløbet, samt jobcenterets bistand til virksomheden.
§ 29. Forud for afgivelse af tilbud efter kapitel 9 b-12, skal der udarbejdes en »Min Plan«.
Stk. 2. Hvis der er udarbejdet en »Min Plan« og personen skal have et tilbud, som ikke indgår heri, skal
»Min Plan« revideres.
Stk. 3. En person har ret til at få udarbejdet en »Min Plan«, hvis den pågældende anmoder herom.
§ 30. En person, der er omfattet af § 2, nr. 1, og som har opbrugt adgangen til jobrettet uddannelse i op
til 6 uger, jf. kapitel 8 a, har ret til at få udarbejdet en »Min Plan« efter dette kapitel med henblik på yder‐
ligere uddannelse, hvis personen fremsætter ønske herom.
§ 30 a. Personer, der skal have behandlet deres sag i et rehabiliteringsteam, jf. kapitel 2 i lov om organi‐
sering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., skal have en rehabiliteringsplan. Rehabiliterings‐
planen består dels af en forberedende del, som udarbejdes for alle, dels af en indsatsdel, som udarbejdes
for personer, der er visiteret til et ressourceforløb, jf. kapitel 12 a, et jobafklaringsforløb, jf. kapitel 12 b,
og for sygedagpengemodtagere visiteret til kategori 3, jf. § 12 i lov om sygedagpenge. Rehabiliteringspla‐
nen udarbejdes i samarbejde med personen.
Stk. 2. Kommunen udarbejder den forberedende del, som danner grundlag for sagens behandling i team‐
et.
Stk. 3. Den forberedende del skal indeholde
1) personens uddannelses- og beskæftigelsesmål,
2) en beskrivelse af den enkelte persons beskæftigelsesmæssige, sociale og helbredsmæssige ressourcer
og udfordringer, herunder dokumentation for den forudgående indsats på disse områder, og
3) den praktiserende læges vurdering af personens helbredsmæssige situation i forhold til at kunne arbej‐
de, som sker på baggrund af en konsultation.
Stk. 4. Den gennemgående og koordinerende sagsbehandler, jf.5 og §§ 68 c og 68 g, udarbejder indsats‐
delen, som beskriver den tværfaglige indsats på baggrund af teamets indstilling.
Stk. 5. Indsatsdelen skal indeholde personens beskæftigelses- og uddannelsesmål samt en plan for, hvil‐
ke indsatser fra de forskellige forvaltninger og myndigheder der skal iværksættes for at bringe den enkelte
person i et ressourceforløb tættere på arbejdsmarkedet.
§ 31. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler efter dette kapitel, herunder om indhold og
udformning af »Min Plan« og rehabiliteringsplanen, herunder hvordan rehabiliteringsplanen indgår i per‐
sonens »Min Plan« på Jobnet, samt procedurer for udarbejdelse af disse planer og om, hvordan planerne
skal bidrage til at udvikle og afklare personens arbejdsevne. Beskæftigelsesministeren kan herudover fast‐
sætte nærmere regler om mulighed for at fravige kravene til indhold i rehabiliteringsplanens forberedende
del, jf. § 30 a, stk. 3, i sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen, og i sager, hvor
borgeren søger om førtidspension. Desuden kan beskæftigelsesministeren fastsætte nærmere regler om
mulighed for at fravige kravene til indhold i rehabiliteringsplanens forberedende del, jf. § 30 a, stk. 3, i
sager om jobafklaringsforløb og i sygedagpengesager visiteret til kategori 3, jf. § 12 i lov om sygedagpen‐
ge. Beskæftigelsesministeren fastsætter endvidere nærmere regler om, hvordan beskrivelse af personens
arbejdsevne og dokumentation for den forudgående indsats i rehabiliteringsplanens forberedende del samt
rehabiliteringsteamets indstilling skal indgå i kommunens beslutningsgrundlag i sager om ressourceforløb
og i kommunens vurdering af
1) personens arbejdsevne i forbindelse med bevilling af fleksjob eller tilskud til selvstændigt erhvervs‐
drivende efter kapitel 13,
2) retten til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik og
3) personens arbejdsevne i sager om førtidspension efter lov om social pension.
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Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at der i »Min Plan« kan vises oversigt over og
oplysninger om øvrige indsatser og aktiviteter m.v., herunder kravene til jobsøgning for personer omfattet
af § 2, nr. 1, som er fastlagt af personens arbejdsløshedskasse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Kapitel 9 a
Integrationskontrakt
§ 31 a. Kommunen skal for personer, der har fået eller skal have en integrationskontrakt efter integrati‐
onsloven, og som modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller dagpenge efter lov om arbejdsløs‐
hedsforsikring m.v., supplere kontrakten med oplysninger om indholdet i den beskæftigelsesrettede ind‐
sats, som skal fastlægges efter denne lov.
Stk. 2. Kontrakten skal beskrive udlændingens rettigheder og pligter samt de sanktioner, som kan på‐
lægges efter denne lov, lov om aktiv socialpolitik og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Den beskæfti‐
gelsesrettede indsats i kontrakten efter stk. 1 skal tilrettelægges som led i det individuelle kontaktforløb
efter kapitel 7, og aktiviteter og tilbud efter reglerne om »Min Plan« i kapitel 9 fastlægges heri.
Stk. 3. Har kommunen ikke de nødvendige oplysninger om opholdsgrundlag og andre personlige data
samt oplysningerne fra den underskrevne integrationskontrakt, kopi af erklæringen om integration og ak‐
tivt medborgerskab i det danske samfund og status for udlændingens deltagelse i introduktionsprogram‐
met, skal den tidligere opholdskommune på begæring uden udlændingens samtykke videregive disse.
Stk. 4. Den tidligere opholdskommune skal endvidere vurdere, om andre oplysninger end de i stk. 3
nævnte vil være af væsentlig betydning for at varetage den beskæftigelsesrettede indsats. Sådanne oplys‐
ninger kan videregives med udlændingens samtykke. Opnås samtykke ikke, kan oplysningerne videregi‐
ves uden samtykke, hvis de vurderes at være nødvendige for at varetage den beskæftigelsesrettede indsats
for udlændingen.
Stk. 5. Udlændingeservice stiller oplysninger om udlændinges opholdsgrundlag til rådighed for arbejds‐
markedsmyndighederne.
Stk. 6. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, hvordan den beskæftigelsesrettede indsats
fastlægges i integrationskontrakten, herunder om opfølgning.
Kapitel 9 b
Mentorstøtte
§ 31 b. Med henblik på at fremme, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær ud‐
dannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse, kan der gives tilbud om mentorstøtte.
Stk. 2. Personer, der er omfattet af § 2, og som udskrives fra psykiatrisk indlæggelse, har ret til et tilbud
om mentorstøtte i op til 3 måneder forud for udskrivelsen og for en periode på mindst 6 måneder i alt.
§ 31 c. Ved afgivelse af tilbud om mentorstøtte skal der indgås en skriftlig aftale om mentorstøtte mel‐
lem jobcenteret og den person, der får støtten. Aftalen kan højst indgås for 6 måneder med mulighed for
forlængelse.
Stk. 2. Aftalen skal indeholde oplysning om
1) målet med mentorstøtten,
2) mentorens navn og kontaktdata,
3) hvilke opgaver mentoren skal bistå ved,
4) varigheden af aftalen,
5) timetallet for mentorstøtten og
6) klagevejledning.
§ 31 d. Hvis en virksomhed eller en uddannelsesinstitution får støtte til at varetage en mentorfunktion,
skal indsatsen ligge ud over, hvad arbejdsgiveren eller uddannelsesinstitutionen sædvanligvis forventes at
varetage, og mentorfunktionen skal være afgørende for aktiviteten, tilbuddet eller ansættelsen.
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§ 31 e. Støtte til en mentorfunktion i en virksomhed eller en uddannelsesinstitution bevilges til dækning
af lønomkostninger ved frikøb af medarbejderen, der varetager mentorfunktionen, eller honorar til en eks‐
tern konsulent. Med henblik på at forbedre en medarbejders mulighed for at varetage mentorfunktionen
kan der bevilges tilskud til køb af uddannelse for medarbejderen.
Stk. 2. Ud fra en konkret vurdering af behov og forudsætninger hos personen, der har brug for mentor,
fastsættes et timetal for mentorfunktionen i samarbejde med virksomheden eller uddannelsesinstitutionen.
Hvis der ydes støtte til en mentorfunktion for flere personer, kan der fastsættes et timetal for mentorfunk‐
tionen pr. plads i stedet for pr. person.
§ 31 f. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om tilbud om mentorstøtte, herunder om målgrup‐
pen for tilbud om mentorstøtte og tilskud til køb af uddannelse til mentoren.
Kapitel 10
Vejledning og opkvalificering
§ 32. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5 og 11-14, kan få tilbud om vejledning og opkvalificering,
der kan bestå af følgende:
1) Uddannelser, der har hjemmel i lov, som udbydes generelt, og som umiddelbart er rettet mod beskæf‐
tigelse på arbejdsmarkedet, jf. stk. 5, og
2) uddannelser og kurser, der ikke er omfattet af nr. 1, samt særligt tilrettelagte projekter og uddannel‐
sesforløb, herunder praktik under uddannelsesforløbet, danskundervisning og korte vejlednings- og
afklaringsforløb.
Stk. 2. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 6 og 7, kan få tilbud efter stk. 1, nr. 2.
Stk. 3. Tilbuddet skal udvikle eller afdække den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer
med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet og for personer, der er omfattet af § 2, nr. 12 og 13,
opkvalificering til at kunne påbegynde og gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse.
Stk. 4. Praktikperioder under særligt tilrettelagte uddannelsesforløb, jf. stk. 1, nr. 2, kan sammenlagt ha‐
ve en varighed på højst 3 måneder, og hver enkelt praktikperiode kan højst have en varighed på 1 måned.
I praktikperioden finder § 43 tilsvarende anvendelse.
Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke uddannelser der er omfattet af
stk. 1, nr. 1, og kan herunder fravige betingelsen om, at uddannelsen umiddelbart skal være rettet mod
beskæftigelse på arbejdsmarkedet.
§ 32 a. Har en test vist, at en person, som er omfattet af § 2, nr. 1-3, 12 eller 13, har behov for et læse-,
skrive-, regne- eller ordblindekursus, har personen ret til tilbud om et sådant kursus. Personer omfattet af
§ 2, nr. 1, der er fyldt 30 år, og personer omfattet af § 2, nr. 2 og 3, har ret til tilbud om en realkompeten‐
cevurdering, hvis de ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Der skal være tale om tilbud
omfattet af § 32, stk. 1, nr. 1, eller regler udstedt i medfør af § 32, stk. 5.
Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 for personer omfattet af § 2, nr. 1, medregnes ikke i varighedsbegrænsningen
på 6 uger efter § 34.
§ 32 b. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, og som har været omfattet af muligheden for opkvalifi‐
cering ved afskedigelse efter § 102, kan få tilbud om jobsøgningskurser i op til 2 uger og vejledning og
opkvalificering i op til 8 uger, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Sammenlagt må indsatsen efter § 102 og tilbud efter stk. 1 højst udgøre 2 ugers jobsøgningskur‐
sus og 8 ugers vejledning og opkvalificering for den enkelte person.
Stk. 3. Tilbud skal aftales, senest 14 dage efter og være påbegyndt senest 3 måneder efter at den ledige
er fratrådt virksomheden, og være afsluttet senest 6 måneder efter fratrædelsen.
Stk. 4. Tilbuddene efter stk. 1 medregnes ikke i varighedsbegrænsningen på 6 uger efter § 34 og kan
kombineres med tilbud efter kapitel 11 og 12.
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§ 33. Produktion og afsætning af produkter i forbindelse med særligt tilrettelagte projekter eller uddan‐
nelsesforløb, jf. § 32, stk. 1, nr. 2, må ikke være konkurrenceforvridende.
Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan efter inddragelse af de kommunale organisationer fastsætte vejle‐
dende retningslinjer om, hvornår produktion og afsætning efter stk. 1 kan anses for konkurrenceforvriden‐
de.
Pulje til uddannelsesløft
§ 33 a. Inden for en pulje kan personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, og som er fyldt 30 år, få tilbud om
en erhvervsuddannelse efter lov om erhvervsuddannelser, hvis personen
1) ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og
varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse, eller
2) har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varig‐
hed kan sidestilles med, men ikke overstiger en erhvervsuddannelse, men hvor uddannelsen ikke har
været anvendt i de sidste 5 år.
Stk. 2. Hele uddannelsen skal kunne gennemføres inden for den periode, hvor personen er berettiget til
dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Stk. 3. Under uddannelsen er personen fritaget for pligten efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. til
at være aktivt jobsøgende og stå til rådighed for henvist arbejde.
Stk. 4. Varighedsbegrænsningen i § 34 finder ikke anvendelse.
Stk. 5. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om tilbud efter denne bestemmelse.
Regional uddannelsespulje
§ 33 b. Inden for en pulje kan personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, få tilbud om korte erhvervsrettede
uddannelsesforløb efter en regional positivliste, jf. stk. 3.
Stk. 2. Varighedsbegrænsningen i § 34 finder ikke anvendelse.
Stk. 3. Beskæftigelsesministeriet udarbejder regionale positivlister, som godkendes af de regionale ar‐
bejdsmarkedsråd, jf. kapitel 5 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.
Særligt om varighed
§ 34. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, kan der alene gives tilbud om vejledning og opkvalifice‐
ring i op til i alt 6 uger inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed, hvis personen er under 30 år
og har en erhvervskompetencegivende uddannelse, eller hvis personen er fyldt 30 år.
§ 35. (Ophævet)
§ 36. Tilbud om vejledning og opkvalificering, som består af korte vejlednings- og afklaringsforløb, jf.
§ 32, stk. 1, nr. 2, medregnes ikke i de 6 uger efter § 34, hvis tilbuddet har en varighed på op til 2 uger.
Stk. 2. Ved tilbud om vejledning og opkvalificering, som alene består af danskundervisning, jf. § 32,
stk. 1, nr. 1, gælder varighedsbegrænsningen i § 34 ikke.
Stk. 3. Tilbud om vejledning og opkvalificering kan have en varighed på over 6 uger, når danskunder‐
visning indgår som en betydelig del. Den samlede varighed kan dog ikke overstige 26 uger.
Særligt om studie- og erhvervskompetencegivende uddannelser
§ 37. Personer under 30 år, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, 12 og 13, kan ikke modtage tilbud efter dette
kapitel til en studie- og erhvervskompetencegivende uddannelse, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Jobcenteret kan fravige bestemmelsen i stk. 1 for personer, der ikke har en erhvervskompetence‐
givende uddannelse, og som
1) har forsørgerpligt over for hjemmeboende børn,
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2) er fyldt 25 år og er omfattet af § 2, nr. 1, og som efter afslutningen af deres ret og pligt-tilbud, jf. § 85,
har haft 6 måneders sammenlagt ledighed, eller
3) er fyldt 25 år og er omfattet af § 2, nr. 12 og 13, og har opbrugt deres ret til SU til videregående
uddannelse.
Stk. 3. Ved afgørelse efter stk. 2 om tilbud til en erhvervskompetencegivende uddannelse skal uddannel‐
sen kvalificere til arbejde inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft, og der må ikke være tale
om en uddannelse med længere varighed end en professionsbacheloruddannelse.
Ydelser m.v.
§ 38. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, modtager under tilbud om vejledning og opkvalificering
dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Stk. 2. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 2-5, 7 og 11-14, modtager under tilbuddet den ydelse, som
den pågældende er berettiget til i henhold til lov om aktiv socialpolitik eller lov om sygedagpenge, eller
for personer, der er omfattet af § 2, nr. 4, efter anden lovgivning.
§ 39. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5, 7 og 11-14, kan der ved deltagelse i tilbud om vejled‐
ning og opkvalificering ydes befordringsgodtgørelse efter § 82.
Stk. 2. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, 3 og 11-14, kan der ved deltagelse i tilbud om vejled‐
ning og opkvalificering ydes godtgørelse efter § 83.
§ 40. I forbindelse med tilbud om vejledning og opkvalificering kan der ydes tilskud efter kapitel 14 til
hjælpemidler, herunder til køb af undervisningsmateriale og arbejdsredskaber, jf. §§ 76 og 77.
§ 41. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler efter dette kapitel, herunder om køb af uddan‐
nelse, deltagelse i sprogundervisning samt betaling af kost og logi i forbindelse med, at personer, der er
omfattet af § 2, nr. 1, deltager i tilbud om vejledning og opkvalificering.
Kapitel 11
Virksomhedspraktik og nytteindsats
§ 42. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5, 11 og 14, og som enten har behov for en afklaring af
beskæftigelsesmål, eller som på grund af mangelfulde faglige, sproglige eller sociale kompetencer kun
vanskeligt kan opnå beskæftigelse på normale løn- og arbejdsvilkår eller med løntilskud, kan få tilbud om
virksomhedspraktik på en offentlig eller privat virksomhed.
Stk. 2. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 6 og 7, kan få tilbud om virksomhedspraktik.
Stk. 3. Tilbuddet gives med henblik på at afdække eller optræne personens faglige, sociale eller sprogli‐
ge kompetencer samt at afklare beskæftigelsesmål.
Stk. 4. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 12 og 13, kan få tilbud om virksomhedspraktik som led i en
uddannelsesrettet indsats.
§ 42 a. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, 12 og 13, kan virksomhedspraktik tillige gives som
nytteindsats, som består af udførelse af samfundsnyttige opgaver hos offentlige arbejdsgivere.
Stk. 2. Tilbuddet gives med det formål, at personen skal arbejde for sin ydelse, jf. dog stk. 3.
Stk. 3. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, kan tilbuddet alene gives som rådighedsafprøvende
tilbud, jf. § 23.
§ 42 b. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, har ret til tilbud om virksomhedspraktik, som de selv
har fundet, bortset fra nytteindsats efter § 42 a, såfremt betingelserne i dette kapitel i øvrigt er opfyldt.
Stk. 2. Arbejdsgiveren og den ledige aftaler varigheden af perioden med virksomhedspraktik.
§ 43. Personer i virksomhedspraktik efter §§ 42 og 42 a er ikke omfattet af de for lønmodtagere gælden‐
de regler fastsat i henhold til eller ved lov eller ved kollektiv overenskomst m.v.
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Stk. 2. Personer i virksomhedspraktik er uanset bestemmelsen i stk. 1 omfattet af arbejdsmiljølovgivnin‐
gen og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.
Varighed
§ 44. Et tilbud om virksomhedspraktik efter § 42 kan have en varighed, der udgør op til
1) 4 uger for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, dog 8 uger for personer, der modtager dagpenge på
dimittendvilkår, jf. § 54 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., såfremt personerne som minimum har
gennemført en kort videregående uddannelse og ikke har været i ordinær beskæftigelse efter endt ud‐
dannelse,
2) 4 uger for personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 12,
3) 13 uger for personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 12, hvis personen ikke har erhvervserfaring, har
langvarig ledighed eller i øvrigt har vanskeligt ved at opnå beskæftigelse med løntilskud, og
4) 13 uger for personer, der er omfattet af § 2, nr. 3-7, 11, 13 og 14.
Stk. 2. For personer, der er omfattet af stk. 1, nr. 3 og 4, kan perioden efter en konkret vurdering forlæn‐
ges op til 26 uger. Hvis personen herefter ud fra en konkret individuel vurdering har særligt behov for en
længere periode, kan perioden forlænges yderligere.
Stk. 3. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 4, og som har fået en »Min Plan« efter § 28, stk. 2, kan
varigheden fastsættes ud fra en konkret, individuel vurdering af det i »Min Plan« fastsatte behov for op‐
træning.
Stk. 4. Et tilbud om virksomhedspraktik i form af nytteindsats, jf. § 42 a, kan have en varighed på op til
13 uger.
Ydelser m.v.
§ 45. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, modtager under tilbud om virksomhedspraktik dagpenge
efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Stk. 2. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 2-5, 7 og 11-14, modtager under tilbuddet den ydelse, som
personen er berettiget til i henhold til lov om aktiv socialpolitik eller lov om sygedagpenge.
§ 46. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5, 7 og 11-14, kan der ved deltagelse i tilbud om virk‐
somhedspraktik ydes befordringsgodtgørelse efter § 82.
Stk. 2. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, 3 og 11-14, kan der ved deltagelse i tilbud om virksom‐
hedspraktik ydes godtgørelse efter § 83.
§ 47. I forbindelse med tilbud om virksomhedspraktik kan der ydes tilskud efter kapitel 14 til hjælpe‐
midler, herunder til køb af arbejdsredskaber, jf. §§ 76 og 77.
Forholdet til virksomhedens ansatte, konkurrenceforvridning m.v.
§ 48. Der skal i såvel private som offentlige virksomheder være et rimeligt forhold mellem antallet af
ansatte uden tilskud og antallet af personer i virksomhedspraktik samt ansatte med løntilskud efter kapitel
12.
Stk. 2. Forud for etablering af virksomhedspraktik i mere end 13 uger skal spørgsmålet om etableringen
have været drøftet mellem virksomheden og repræsentanter for virksomhedens ansatte.
Stk. 3. Forud for etablering af virksomhedspraktik i form af nytteindsats skal etableringen have været
drøftet mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten eller en medarbejderrepræsentant.
Stk. 4. For personer, der er i virksomhedspraktik i form af nytteindsats, kan det regionale arbejdsmar‐
kedsråd dispensere fra rimelighedskravet efter ansøgning fra kommunen.
§ 49. Etablering af virksomhedspraktik, jf. §§ 42 og 42 a, må ikke være konkurrenceforvridende.
§ 49 a. (Ophævet)
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§ 50. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler efter dette kapitel, herunder om, at der kan
fastsættes nærmere betingelser for virksomhedspraktik hos private arbejdsgivere, om krav til omfanget af
et tilbud om virksomhedspraktik samt regler om, hvornår betingelsen efter § 48 er opfyldt. Ministeren kan
desuden fastsætte nærmere regler om nytteindsats som nævnt i § 42 a, herunder om indholdet, og hvad
der forstås ved offentlige arbejdsgivere, og nærmere regler om muligheden for at dispensere fra rimelig‐
hedskravet efter § 48, stk. 4.
Kapitel 11 a
(Ophævet)
§ 50 a. (Ophævet)
Kapitel 12
Ansættelse med løntilskud
§ 51. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-6, 8 og 11-14, kan få tilbud om ansættelse med løntilskud
hos offentlige eller private arbejdsgivere. Det gælder dog ikke personer, der er omfattet af § 2, nr. 5 og 14,
og som er i et ansættelsesforhold. For personer omfattet af § 2, nr. 12, er det en betingelse, at de ikke
vurderes åbenlyst uddannelsesparate.
Stk. 2. For at blive ansat med løntilskud skal personer,
1) som er omfattet af § 2, nr. 1, have været ledige i sammenlagt mere end 6 måneder, jf. dog stk. 4,
2) som er omfattet af § 2, nr. 2, 3 og 10, 12 og 13, i en sammenhængende periode på mere end 6 måne‐
der have modtaget arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, integrationsydelse, uddannelseshjælp, sy‐
gedagpenge i en ledighedsperiode, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, mid‐
lertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse efter lov om kontantydelse, have været i tilbud efter ka‐
pitel 12 eller have været ledige selvforsørgende, jf. dog stk. 4.
Stk. 3. For at blive ansat med løntilskud hos private arbejdsgivere skal personer,
1) som er omfattet af § 2, nr. 5, i en sammenlagt periode på mere end 6 måneder have modtaget arbejds‐
løshedsdagpenge eller sygedagpenge, jf. dog stk. 4,
2) som er omfattet af § 2, nr. 11, i en sammenhængende periode på mere end 6 måneder have modtaget
arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, integrationsydelse, uddannelseshjælp, sygedagpenge i en le‐
dighedsperiode, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, midlertidig arbejds‐
markedsydelse, kontantydelse efter lov om kontantydelse, have været i tilbud efter dette kapitel eller
have været ledige selvforsørgende, jf. dog stk. 4, og
3) som er omfattet af § 2, nr. 14, i en sammenlagt periode på mere end 6 måneder have modtaget res‐
sourceforløbsydelse efter kapitel 6 b i lov om aktiv socialpolitik, arbejdsløshedsdagpenge eller syge‐
dagpenge, jf. dog stk. 4.
Stk. 4. Varighedskravene i stk. 2 og 3 gælder ikke, hvis personen
1) ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse på gymnasialt eller højere niveau,
2) er over 50 år eller
3) er enlig forsørger.
§ 52. Tilbud om ansættelse med løntilskud gives
1) med henblik på oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer af personer,
der er omfattet af § 2, nr. 1-5 og 11-14,
2) med henblik på opnåelse eller fastholdelse af beskæftigelse for personer, der er omfattet af § 2, nr. 6,
og
3) med henblik på indslusning på arbejdsmarkedet af personer, der er omfattet af § 2, nr. 8.
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§ 52 a. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, har ret til tilbud om ansættelse med løntilskud efter
kapitel 12, såfremt betingelserne i dette kapitel og regler fastsat i medfør heraf er opfyldt, og personen
selv har fundet tilbuddet.
Stk. 2. Arbejdsgiveren og den ledige aftaler varigheden af perioden med løntilskud.
Varighed
§ 53. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, kan et tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentli‐
ge arbejdsgivere gives i op til 4 måneder og hos private arbejdsgivere i op til 6 måneder.
Stk. 2. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, 3, 12 og 13, kan et tilbud om ansættelse med løntilskud
gives i op til 6 måneder.
Stk. 3. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 5, 8, 11 og 14, kan et tilbud om ansættelse med løntilskud
gives i op til 1 år.
Stk. 4. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 4 og 6, kan et tilbud om ansættelse med løntilskud gives
ud over 1 år.
Løn- og arbejdsvilkår
§ 54. Ved ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere af personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3,
5 og 11-14, skal løn- og arbejdsvilkår være overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvan‐
ligt gældende.
§ 55. Ved ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere af personer, der er omfattet af § 2, nr.
1-3, 5 og 11-14, skal løn- og arbejdsvilkår være overenskomstmæssige, jf. dog stk. 2-6.
Stk. 2. Lønnen udgør 121,47 kr. pr. time (2015-niveau) eksklusive feriepenge m.v.
Stk. 3. Ved ansættelse af personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, skal lønnen til personen efter fradrag af
arbejdsmarkedsbidrag ligge på niveau med personens individuelle dagpenge efter lov om arbejdsløsheds‐
forsikring m.v.
Stk. 4. Ved ansættelse af personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, 3 og 11-14, skal lønnen til personen efter
fradrag af arbejdsmarkedsbidrag under hele ansættelsesforholdet ligge på niveau med personens samlede
individuelle hjælp efter lov om aktiv socialpolitik ved ansættelsesforholdets påbegyndelse.
Stk. 5. Den offentlige arbejdsgiver fastsætter arbejdstiden i det enkelte tilbud under hensyn til lønnen, jf.
stk. 3 og 4. Antallet af arbejdstimer rundes op til nærmeste hele antal timer. Ved ansættelsesforholdets
påbegyndelse fastsættes arbejdstiden for hele perioden.
Stk. 6. Ved ansættelse af en person, der er omfattet af § 2, nr. 5, fastsættes arbejdstiden efter aftale mel‐
lem kommunen, arbejdsgiveren og personen.
Stk. 7. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at lønnen og arbejdstiden nedsættes, hvis per‐
sonen har ordinær beskæftigelse.
§ 56. Ved ansættelse med løntilskud af personer, der er omfattet af § 2, nr. 4, skal lønnen som minimum
svare til den mindste overenskomstmæssige på det aktuelle ansættelsesområde eller den for tilsvarende
arbejde sædvanlig gældende og arbejdsvilkårene svare til de overenskomstmæssige eller de for tilsvaren‐
de arbejde sædvanlig gældende.
Stk. 2. Ved ansættelse med løntilskud i elev- eller lærlingeforløb af personer, der er omfattet af § 2, nr.
4, og som på grund af omfattende psykiske, fysiske eller sociale problemer alene er i stand til at yde en
meget begrænset arbejdsindsats, skal lønnen svare til den mindste overenskomstmæssige elev- eller lær‐
lingeløn og arbejdsvilkårene svare til de overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanlig
gældende, jf. dog stk. 3.
Stk. 3. Jobcenteret kan efter en konkret og individuel vurdering beslutte, at lønnen til personer omfattet
af stk. 2 som minimum skal svare til den mindste overenskomstmæssige løn på det aktuelle ansættelses‐
område eller den for tilsvarende arbejde sædvanlig gældende.
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§ 57. Ved ansættelse med løntilskud af personer, der er omfattet af § 2, nr. 6, fastsættes løn- og arbejds‐
vilkår, herunder arbejdstiden, ved aftale mellem arbejdsgiveren og personen. Dette skal ske i samarbejde
med de faglige organisationer.
§ 58. Ved ansættelse med løntilskud af personer, der er omfattet af § 2, nr. 8, skal løn- og arbejdsvilkår
være overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende.
§ 59. Personer, der ansættes med løntilskud, er i øvrigt omfattet af den lovgivning, der gælder for løn‐
modtagere.
Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte undtagelser fra stk. 1.
Merbeskæftigelse m.v.
§ 60. Forud for ansættelse med løntilskud skal spørgsmålet om ansættelsen have været drøftet mellem
virksomheden og repræsentanter for virksomhedens ansatte.
§ 61. Ansættelse med løntilskud af personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, 5 og 11-14, skal medføre en
nettoudvidelse af antallet af ansatte hos vedkommende arbejdsgiver. Ved nettoudvidelse forstås merbe‐
skæftigelse i forhold til virksomhedens normale beskæftigelse.
Stk. 2. Betingelsen om merbeskæftigelse påses af arbejdsgiveren og de ansatte i fællesskab. Uenighed
om betingelsen om merbeskæftigelse afgøres efter de gældende fagretlige regler om mægling og eventuel
voldgift. For private arbejdsgivere, der ikke er omfattet af kollektiv overenskomst, afgør det regionale ar‐
bejdsmarkedsråd, jf. kapitel 5 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., ad‐
ministrativt endeligt, om betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt.
§ 62. Der skal i såvel private som offentlige virksomheder være et rimeligt forhold mellem antallet af
ansatte uden løntilskud og antallet af ansatte med løntilskud efter dette kapitel samt personer i virksom‐
hedspraktik.
Løntilskud
§ 63. Ved ansættelse efter dette kapitel udbetales der et løntilskud til arbejdsgiveren.
Stk. 2. Løntilskuddet pr. time efter stk. 1 kan udgøre (pr. 1. januar 2015):
1) 26,54 kr.,
2) 46,48 kr.,
3) 74,05 kr.,
4) 107,55 kr. eller
5) 143,14 kr.
§ 64. Fastsættelse af, hvilken løntilskudssats efter § 63 der skal udbetales, sker efter en konkret vurde‐
ring af personens evner og forudsætninger for at deltage i arbejdet i samme omfang som de øvrige ansat‐
te, jf. dog stk. 2-7. Ved ansættelse af personer, der er omfattet af § 2, nr. 4, foretages vurderingen efter de
regler, der er fastsat i medfør af § 31, 5. pkt., om krav til undersøgelse af arbejdsevne.
Stk. 2. Ved ansættelse af personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, 12 og 13, udgør løntilskuddet 74,05 kr.
pr. time til private arbejdsgivere. Tilskuddet til offentlige arbejdsgivere udgør 107,55 kr. pr. time.
Stk. 3. Ved ansættelse af personer, der er omfattet af § 2, nr. 4, 11 og 14, kan løntilskuddet højst udgøre
143,14 kr. pr. time til såvel private som offentlige arbejdsgivere. Ved ansættelse af personer omfattet af §
2, nr. 4, i elev- og lærlingeforløb, hvor lønnen fastsættes efter § 56, stk. 1, skal tilskuddet efter § 63 fast‐
sættes med udgangspunkt i forskellen mellem elev- og lærlingelønnen på området og den mindste over‐
enskomstmæssige løn på det aktuelle ansættelsesområde eller den løn, som sædvanligvis gælder for til‐
svarende arbejde med tillæg af eventuelt arbejdsgiverbidrag til ATP m.v.
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Stk. 4. Ved ansættelse i elev- og lærlingeforløb kan der kun ydes tilskud til elev- eller lærlingelønnen,
hvis personen på grund af omfattende psykiske, fysiske eller sociale problemer alene er i stand til at yde
en meget begrænset arbejdsindsats.
Stk. 5. Ved ansættelse af personer, der er omfattet af § 2, nr. 5, udgør løntilskuddet 74,05 kr. pr. time til
private arbejdsgivere. Tilskuddet til offentlige arbejdsgivere udgør 143,14 kr. pr. time.
Stk. 6. Ved ansættelse af personer, der er omfattet af § 2, nr. 6, udgør løntilskuddet 26,54 kr. pr. time til
såvel private som offentlige arbejdsgivere. I særlige tilfælde kan løntilskuddet udgøre 46,48 kr. pr. time,
herunder i tilfælde, hvor arbejdsgivere, der modtager tilskud til personer, der før den 1. juli 1998 er ansat i
beskyttede enkeltpladser efter lov om social bistand, i stedet ønsker at modtage tilskud efter dette kapitel.
Stk. 7. Ved ansættelse af personer, der er omfattet af § 2, nr. 8, kan løntilskuddet højst udgøre 143,14 kr.
pr. time til såvel private som offentlige arbejdsgivere.
§ 65. Udbetaling af tilskud må ikke være konkurrenceforvridende.
§ 66. Til personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5 og 11-14, kan der ved ansættelse med løntilskud ydes
befordringsgodtgørelse efter § 82.
§ 67. I forbindelse med tilbud om ansættelse med løntilskud kan der ydes tilskud efter kapitel 14 til
hjælpemidler, herunder til køb af arbejdsredskaber, jf. §§ 76 og 77.
§§ 67 a-67 f. (Ophævet)
§ 68. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler efter dette kapitel, herunder regler om, at der
kan fastsættes nærmere betingelser for ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere.
Kapitel 12 a
Ressourceforløb
§ 68 a. Personer under 40 år, der har komplekse problemer ud over ledighed, der ikke har kunnet løses
gennem en indsats efter denne lov eller efter lov om aktiv socialpolitik, og som kræver et helhedsoriente‐
ret forløb med en kombination af indsats efter denne lov og sociale eller sundhedsmæssige indsatser, skal
tilbydes et ressourceforløb, jf. dog stk. 2. Det er endvidere en betingelse, at personen
1) har modtaget længerevarende offentlig forsørgelse,
2) har deltaget i tilbud efter denne lov eller revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik uden
at have øget tilknytningen til arbejdsmarkedet, eller
3) at kommunen vurderer, at der er behov for en længerevarende indsats, før der kan fastsættes et kon‐
kret beskæftigelsesmål.
Stk. 2. Personer, hvor det som følge af svær sygdom eller på grund af betydelige funktionsnedsættelser
er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne i et ressourceforløb, er undtaget fra stk. 1.
Stk. 3. Forud for visitation til et ressourceforløb skal den forberedende del af rehabiliteringsplanen, jf. §
30 a, være udarbejdet og sagen have været forelagt rehabiliteringsteamet, jf. §§ 9-12 i lov om organise‐
ring og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Personen og dennes sagsbehandler skal deltage i
rehabiliteringsteamets møder, når personens sag behandles, jf. § 10, stk. 2, i lov om organisering og un‐
derstøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.
Stk. 4. Ressourceforløbet skal være af mindst 1 og højst 5 års varighed.
Stk. 5. Indsatsdelen af rehabiliteringsplanen udarbejdes for alle personer, der er visiteret til et ressource‐
forløb, jf. § 30 a, stk. 1.
Stk. 6. Ressourceforløbet kan bestå af tilbud efter kapitel 9 b-12 og en indsats efter anden lovgivning,
herunder efter lov om social service og sundhedsloven. Ressourceforløbet kan tillige indeholde indsatser,
der kan stabilisere og forbedre personens fysiske, psykiske og sociale tilstand, med henblik på at personen
efterfølgende kan deltage i tilbud efter denne lov.
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Stk. 7. Kommunen skal inden ressourceforløbets afslutning træffe beslutning om, hvilke indsatser der
skal iværksættes fremadrettet.
Stk. 8. Personen kan tilbydes flere på hinanden følgende ressourceforløb. Fylder personen 40 år under et
ressourceforløb, fortsætter forløbet, til det er afsluttet.
Stk. 9. For personer over 40 år gælder stk. 1-7 tilsvarende. Hvis personen ønsker det, kan kommunen
tilbyde mere end ét ressourceforløb. Der kan alene gives ressourceforløb frem til det tidspunkt, hvor per‐
sonen når folkepensionsalderen.
§ 68 b. Personer under 40 år, der er omfattet af § 2, nr. 6, og som ønsker at deltage i et ressourceforløb,
kan af kommunen få tilbud herom efter reglerne i § 68 a, stk. 3-7.
Stk. 2. Hvis personen ikke følger forløbet, kan kommunen træffe afgørelse om, at forløbet ophører.
§ 68 c. Kommunen skal udpege en gennemgående og koordinerende sagsbehandler til personer, der del‐
tager i et ressourceforløb efter § 68 a eller § 68 b. Sagsbehandleren skal udarbejde rehabiliteringsplanens
indsatsdel sammen med personen, jf. § 30 a, varetage den løbende opfølgning og koordinering i samarbej‐
de med personen, sørge for, at indsatsdelen justeres efter personens aktuelle situation og behov, og bistå
personen med at gennemføre rehabiliteringsplanen, herunder realisere uddannelses- og beskæftigelsesmål.
Stk. 2. Funktionen som gennemgående og koordinerende sagsbehandler kan overdrages til en anden en‐
hed i kommunen end jobcenteret, jf. § 6, stk. 4, i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelses‐
indsatsen m.v.
Kapitel 12 b
Jobafklaringsforløb
§ 68 d. En sygedagpengemodtager, som er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, jf. § 7 i lov om
sygedagpenge, og som ikke kan få forlænget sygedagpengene efter § 27 i lov om sygedagpenge, har ret til
at få et jobafklaringsforløb ved ophør af sygedagpengene. Tilsvarende gælder for en person, der på første
fraværsdag ville have haft ret til sygedagpenge fra kommunen, hvis personen ikke var omfattet af tidsbe‐
grænsningen i § 24, stk. 1, i lov om sygedagpenge, jf. § 24 a i lov om sygedagpenge. En person, som
fortsat er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, men hvis ret til sygedagpenge ophører efter § 24 c,
stk. 1, i lov om sygedagpenge, har ret til at få et jobafklaringsforløb ved ophør af sygedagpengene. Under
jobafklaringsforløbet skal personen have en individuelt tilpasset, tværfaglig og helhedsorienteret indsats
med udgangspunkt i personens forudsætninger og behov, herunder helbredstilstand, jf. § 68 f.
Stk. 2. Senest 4 uger efter overgang til et jobafklaringsforløb eller 4 uger efter det tidspunkt, hvor kom‐
munen har truffet afgørelse om, at personen er berettiget til et jobafklaringsforløb efter § 24 a i lov om
sygedagpenge, skal sagen, jf. dog stk. 3, behandles i rehabiliteringsteamet efter reglerne i kapitel 2 i lov
om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.
Stk. 3. Stk. 2 finder ikke anvendelse, når fuld raskmelding forventes inden 8 uger regnet fra tidspunktet
for overgang til jobafklaringsforløb, eller når personen har fået en tværfaglig og helhedsorienteret indsats
efter § 13 d i lov om sygedagpenge, hvis personen overgår fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb ved
revurderingstidspunktet efter § 24, stk. 1, i lov om sygedagpenge. Ved overgangen til jobafklaringsforlø‐
bet videreføres den tværfaglige indsats som et jobafklaringsforløb.
Stk. 4. Ved ophør af det første jobafklaringsforløb har personen ret til at få et eller flere efterfølgende
jobafklaringsforløb, jf. § 68 e, når personen er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom.
Stk. 5. Et jobafklaringsforløb kan højst have en varighed på 2 år, når personen er uarbejdsdygtig på
grund af egen sygdom. Et jobafklaringsforløb ophører på det tidspunkt, hvor personen når folkepensions‐
alderen.
Stk. 6. Et jobafklaringsforløb ophører, når en person overgår til at modtage sygedagpenge efter § 24 b,
stk. 1, i lov om sygedagpenge.
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§ 68 e. Inden ophør af et jobafklaringsforløb skal kommunen foretage en vurdering af personens ar‐
bejdsevne og muligheder for at komme tilbage i beskæftigelse, herunder om personen vurderes
1) at kunne vende tilbage i arbejde,
2) at være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom og fortsat i målgruppen for et nyt jobafklaringsfor‐
løb eller
3) at være i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.
Stk. 2. Vurderer kommunen, at personen er omfattet af stk. 1, nr. 2 eller 3, skal personen have sin sag
forelagt rehabiliteringsteamet, jf. kapitel 2 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesind‐
satsen, som en sag om ressourceforløb, fleksjob, eller førtidspension eller som en sag om nyt jobafkla‐
ringsforløb.
Stk. 3. Hvis kommunen vurderer, at en person i jobafklaringsforløb er i risiko for fortsat at være uar‐
bejdsdygtig på grund af sygdom 4 år efter ophør af sygedagpengene, skal der senest 3½ år efter ophør af
sygedagpengene ud over indsatsen efter § 68 f iværksættes
1) en samtale med regionens sundhedskoordinator om personens mulighed for at udvikle arbejdsevnen
og
2) et intensiveret kontaktforløb, hvor den individuelle samtale holdes løbende og mindst seks gange in‐
den for 6 kalendermåneder, jf. § 18, stk. 2.
Stk. 4. Inden kommunen forelægger en sag for rehabiliteringsteamet med henblik på en vurdering af,
om personen skal have et nyt jobafklaringsforløb ud over 4 år efter ophør af sygedagpengene, skal kom‐
munen efter en konkret vurdering tage stilling til, om sagen skal forelægges for regionens kliniske funk‐
tion til vurdering af borgerens muligheder for at arbejde.
§ 68 f. Et jobafklaringsforløb skal give personen en individuelt tilpasset, tværfaglig og helhedsorienteret
indsats, med henblik på at personen bringes tilbage i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse.
Stk. 2. Jobafklaringsforløbet kan bestå af tilbud efter kapitel 9 b-12 og en indsats efter anden lovgiv‐
ning. Jobafklaringsforløbet kan endvidere bestå i indsatser, der kan stabilisere og forbedre personens fysi‐
ske, psykiske og sociale tilstand med henblik på at understøtte, at personen kan deltage i tilbud efter den‐
ne lov og dermed udvikle arbejdsevnen og fremme tilknytningen til og fastholdelsen på arbejdsmarkedet.
Stk. 3. Hvis personen er i et ansættelsesforhold, tilrettelægges jobafklaringsforløbet med fokus på hur‐
tigst mulig tilbagevenden til jobbet og med inddragelse af arbejdsgiveren.
Stk. 4. Forventes fuld raskmelding inden 8 uger regnet fra tidspunktet for overgang til jobafklaringsfor‐
løb, og er der ikke allerede iværksat en tværfaglig indsats som led i sygedagpengeforløbet, kan kommu‐
nen ud fra en konkret vurdering beslutte, om der skal gives en beskæftigelsesrettet indsats med tilbud om
vejledning og opkvalificering efter kapitel 10 eller virksomhedspraktik efter kapitel 11.
§ 68 g. Kommunen skal udpege en gennemgående og koordinerende sagsbehandler til en person, der
har ret til et jobafklaringsforløb.
Stk. 2. Den gennemgående og koordinerende sagsbehandler skal sammen med personen udarbejde reha‐
biliteringsplanens forberedende del og rehabiliteringsplanens indsatsdel, jf. § 30 a, varetage den løbende
opfølgning og koordinering i samarbejde med personen, sørge for, at indsatsdelen justeres efter personens
aktuelle situation og behov, og bistå personen med at gennemføre rehabiliteringsplanen, herunder realise‐
re uddannelses- og beskæftigelsesmål.
Stk. 3. Funktionen som gennemgående og koordinerende sagsbehandler kan overdrages til en anden en‐
hed i kommunen end jobcenteret, jf. § 6, stk. 4, i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelses‐
indsatsen m.v.
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Kapitel 13
Fleksjob m.v.
Visitation
§ 69. Jobcenteret sørger for, at personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension,
med varige og væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen, jf. § 2, nr. 7, har mulighed for
1) ansættelse hos private eller offentlige arbejdsgivere i fleksjob efter § 70 eller
2) støtte til at fastholde beskæftigelsen i egen virksomhed efter § 70 g.
Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan under hensyn til Danmarks internationale forpligtelser fastsætte
regler om, at der inden for visse erhvervsområder ikke er adgang til at beskæftige personer efter stk. 1.
Stk. 3. Fleksjob kan alene oprettes hos en arbejdsgiver med hjemsted i Danmark.
Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om fleksløntilskud til ansatte i fleksjob hos en ar‐
bejdsgiver med hjemsted i Danmark, hvor arbejdet skal udføres i udlandet.
§ 70. Jobcenteret giver tilbud om fleksjob til personer, som ikke modtager førtidspension efter lov om
social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og
som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.
Stk. 2. Jobcenteret kan endvidere give tilbud om fleksjob til personer, der aktuelt har en meget begræn‐
set arbejdsevne, hvis der er mulighed for, at deres arbejdsevne inden for en rimelig periode kan udvikles.
Stk. 3. Fleksjob kan først tilbydes, når alle relevante tilbud efter denne lov samt andre foranstaltninger,
herunder eventuelt forsøg på omplacering på arbejdspladsen, har været afprøvet for at bringe eller fasthol‐
de den pågældende i ordinær beskæftigelse. Undtaget herfra er tilfælde, hvor det er åbenbart formålsløst
at gennemføre de nævnte foranstaltninger forud for visitationen.
§ 70 a. Grundlaget for en afgørelse om fleksjob består af rehabiliteringsplanens forberedende del, som
har været behandlet i et rehabiliteringsteam, jf. § 30 a og kapitel 2 i lov om organisering og understøttelse
af beskæftigelsesindsatsen m.v.
Rehabiliteringsplanen skal indeholde følgende:
1) Dokumentation for, at personens ressourcer og udfordringer er fuldt afklarede i forhold til uddannelse
og beskæftigelse,
2) dokumentation for, at alle relevante indsatser efter denne lov samt andre foranstaltninger har været
afprøvet for at bringe eller fastholde den pågældende i ordinær beskæftigelse,
3) dokumentation for, at den pågældendes arbejdsevne anses for varigt og væsentligt begrænset og ikke
kan anvendes til at opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår, og
4) dokumentation for, at den pågældende har været ansat under de sociale kapitler m.v., jf. § 70 b, i
mindst 12 måneder, hvis personen skal ansættes i fleksjob på den hidtidige arbejdsplads.
Stk. 2. I en forsøgsperiode fra den 1. juli 2016 til og med den 30. juni 2019 indhenter jobcenteret, hvis
personen i forbindelse med en afgørelse om fleksjob afviser at modtage lægebehandling, jf. § 11, stk. 1,
nr. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, en udtalelse fra sundhedskoordina‐
toren om, hvorvidt en anden behandling kan anbefales, jf. § 15, stk. 2, i lov om organisering og understøt‐
telse af beskæftigelsesindsatsen m.v.
Stk. 3. Har jobcenteret indhentet en udtalelse i sagen, jf. stk. 2, kan det i forsøgsperioden ikke tillægges
betydning for jobcenterets afgørelse om fleksjob, at personen afviser at modtage lægebehandling, herun‐
der den lægebehandling, som måtte være anbefalet af sundhedskoordinatoren.
Stk. 4. Ønsker personen ikke, at der indhentes en udtalelse fra sundhedskoordinatoren, jf. stk. 2, kan
jobcenteret træffe afgørelse om, at personen ikke opfylder betingelserne for visitation til fleksjob, jf. stk. 1
og § 70.
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Fastholdelsesfleksjob
§ 70 b. En person kan kun blive ansat i et fleksjob på den hidtidige arbejdsplads, hvis personen forinden
har været ansat på arbejdspladsen i mindst 12 måneder under overenskomstens sociale kapitler eller på
særlige vilkår, jf. dog stk. 3. Den pågældende skal endvidere opfylde betingelserne for fleksjob.
Stk. 2. Aftalen mellem arbejdsgiver og medarbejder om ansættelse efter de sociale kapitler eller på sær‐
lige vilkår efter stk. 1 skal være skriftlig og indeholde oplysninger om, hvilke funktioner medarbejderen
har svært ved at udføre eller ikke kan udføre, og hvilke konkrete skånehensyn der er aftalt. Arbejdsgive‐
ren skal endvidere dokumentere, at der er gjort et reelt forsøg på at etablere et vedvarende ustøttet job
efter de sociale kapitler eller på særlige vilkår.
Stk. 3. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis den ansatte har været udsat for akut opstået skade eller syg‐
dom og det er åbenbart formålsløst at gennemføre foranstaltninger med henblik på job efter overenskom‐
stens sociale kapitler eller på særlige vilkår.
Midlertidige fleksjob
§ 70 c. Jobcenteret bevilger fleksjob for en periode af 5 år, jf. dog stk. 2. Når den 5-årige periode udlø‐
ber, tager jobcenteret stilling til, om personen fortsat opfylder betingelserne i § 70 for et nyt fleksjob.
Stk. 2. For personer, der er fyldt 40 år, bevilger jobcenteret efter det første fleksjob et permanent fleks‐
job, hvis jobcenteret vurderer, at arbejdsevnen fortsat er nedsat i et omfang, så overgang til beskæftigelse
på det ordinære arbejdsmarked ikke er en mulighed, og betingelserne for fleksjob fortsat er opfyldt.
Løbende opfølgning i fleksjob og udarbejdelse af status
§ 70 d. Jobcenteret skal sikre, at den ansatte udnytter sin arbejdsevne bedst muligt i fleksjobbet, og at
den pågældendes skånebehov bliver tilgodeset. Jobcenteret skal følge op på, om der er sket ændringer i
den ansattes forhold efter 2½ år i fleksjobbet, herunder vurdere, om den ansatte fortsat opfylder betingel‐
serne for fleksjob. Herefter skal der følges op, hver gang der er gået 2½ år fra seneste opfølgning. Dette
skal ske ved en personlig samtale med den ansatte i fleksjobbet. Arbejdsgiveren inddrages efter behov.
Stk. 2. Personer, der er ansat i fleksjob, skal orientere jobcenteret, hvis arbejdstiden sættes ned, eller
hvis der sker andre ændringer i ansættelsesforholdet, der kan have betydning for fleksjobbet.
Stk. 3. Jobcenteret skal for personer, der er ansat i et fleksjob, jf. § 70 c, stk. 1, udarbejde en status efter
4½ år, hvor det vurderes, om personen kan overgå til ordinær beskæftigelse eller skal forblive i fleksjob‐
ordningen.
Stk. 4. Personer, der er ansat i fleksjob, forbliver i ordningen, indtil jobcenteret har truffet afgørelse efter
stk. 3.
Løn- og arbejdsvilkår i fleksjobbet
§ 70 e. Arbejdsgiveren betaler løn til den ansatte i fleksjob for det arbejde, der bliver udført, jf. stk. 3-5.
Lønnen suppleres med et fleksløntilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten og udbetales af kom‐
munen til den ansatte, jf. § 70 f.
Stk. 2. I forbindelse med etableringen af et fleksjob på en virksomhed skal jobcenteret hurtigst muligt
komme med en vurdering af arbejdsevnen i fleksjobbet, herunder hvor mange timer personen kan arbejde
i fleksjobbet, og af arbejdsintensiteten. Vurderingen danner grundlag for aftalen om fleksjob mellem den
ansatte og arbejdsgiveren. Jobcenteret skal foretage en ny vurdering af arbejdsevnen i fleksjobbet, hvis
arbejdsgiveren og den ansatte er enige om ændringen og i fællesskab anmoder herom.
Stk. 3. På overenskomstdækkede områder fastsættes løn og øvrige arbejdsvilkår efter de kollektive
overenskomster, herunder sociale kapitler, lokalaftaler m.v. samt bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår
for ansættelse og fastholdelse af personer i fleksjob. Hvis overenskomsterne m.v. ikke indeholder sådanne
bestemmelser eller disse ikke kan finde anvendelse til brug for fastsættelse af løn, indgås aftale om løn
mellem den ansatte og arbejdsgiveren, således at bestemmelser i overenskomsten om løn og arbejdstid
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kan fraviges, i det omfang det er nødvendigt for at fastsætte en løn, der er i overensstemmelse med den
ansattes arbejdsevne i fleksjobbet, jf. stk. 2. Jobcenteret og den overenskomstbærende faglige organisa‐
tion modtager efter aftale med den ansatte kopi af aftalen om fleksjob. Tvister om anvendelsen af over‐
enskomsterne m.v. og om løn og arbejdsvilkår afgøres ved fagretlig behandling og endeligt ved Arbejds‐
retten. § 11, stk. 2, i lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 4. På områder, der ikke er dækket af overenskomst, fastsættes løn og øvrige arbejdsvilkår efter afta‐
le mellem den ansatte og arbejdsgiveren. På områder, hvor der findes en relevant sammenlignelig over‐
enskomst, skal parterne tage udgangspunkt i overenskomsten på det sammenlignelige område. Jobcenteret
modtager efter aftale mellem arbejdsgiver og den ansatte kopi af aftalen om fleksjob. Det samme gælder
den overenskomstbærende faglige organisation, hvis der er taget udgangspunkt i en sammenlignelig over‐
enskomst. Tvister om løn og arbejdsvilkår afgøres i disse tilfælde ved fagretlig behandling og endeligt
ved Arbejdsretten, såfremt en af parterne begærer det. I så fald er arbejdsgiveren stillet, som om denne
havde tiltrådt den kollektive overenskomst. § 11, stk. 2, i lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter
finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 5. Hvis en ansat i fleksjob udfører funktionærarbejde, jf. funktionærlovens § 1, stk. 1, men ikke er
omfattet af funktionærloven, fordi den pågældende arbejder 8 timer eller derunder ugentligt, skal arbejds‐
giveren ansætte vedkommende på funktionærlignende vilkår. Ved funktionærlignende vilkår forstås i den‐
ne henseende, at funktionærlovens vilkår gælder som helhed.
Fleksløntilskud
§ 70 f. Kommunen udbetaler fleksløntilskud til personer i fleksjob som supplement til den løn, der ud‐
betales af arbejdsgiver efter § 70 e. Tilskuddet beregnes med udgangspunkt i et beløb, der svarer til 98
pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb, jf. § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Kommu‐
nen udbetaler fleksløntilskuddet efter stk. 2-5 månedsvis bagud.
Stk. 2. Fleksløntilskuddet nedsættes med 30 pct. dels af lønindtægten i fleksjobbet, dels af anden løn‐
indtægt, indtil den samlede lønindtægt pr. måned udgør 13.000 kr. (2012-niveau), og herefter med 55 pct.
Den ansatte i fleksjobbet har pligt til at oplyse kommunen om eget og arbejdsgiverens pensionsbidrag.
Stk. 3. Fleksløntilskud efter stk. 2 og løn udbetalt af arbejdsgiver efter § 70 e kan tilsammen højst udgø‐
re et beløb, der svarer til den løn, der udbetales for ansættelse på fuld tid i den pågældende stilling.
Stk. 4. Personer, der under ferie modtager løn eller feriegodtgørelse, er berettiget til fleksløntilskud
under ferien. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse. Fleksløntilskuddet kan udbetales under ferieophold i
udlandet.
Stk. 5. Personer, der modtager løn under sygdom eller barsel, er berettiget til fleksløntilskud i sygdomseller barselperioden. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse. Personer, der ikke er berettiget til løn under
sygdom eller barsel, modtager syge- eller barseldagpenge efter de regler, der fastsættes i medfør af § 49 i
lov om sygedagpenge og § 34 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel eller ressourceforløbsydelse
efter § 69 j i lov om aktiv socialpolitik. Syge- eller barseldagpengene eller ressourceforløbsydelsen sup‐
pleres med fleksløntilskud, således at syge- eller barseldagpenge eller ressourceforløbsydelse og fleksløn‐
tilskud tilsammen svarer til 98 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb, jf. § 47 i lov om arbejds‐
løshedsforsikring m.v. Reglerne om mulighed for ophold uden for Danmark i lov om sygedagpenge og
lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel finder tilsvarende anvendelse for fleksløntilskuddet, når en
ansat i fleksjob modtager syge- eller barseldagpenge.
Stk. 6. Hvis en person, der er ansat i et fleksjob, og som ikke modtager løn under sygdom, mister retten
til sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse efter kapitel 6 b i lov om aktiv socialpolitik, kan den pågæl‐
dende modtage fleksløntilskud fratrukket det beløb, som personen ville have kunnet modtage i sygedag‐
penge eller ressourceforløbsydelse efter kapitel 6 b i lov om aktiv socialpolitik. Det samme gør sig gæl‐
dende, hvis der er anmodet om sygedagpenge for sent. Kommunen skal ved udbetaling af det beregnede
fleksløntilskud mindst hver tredje måned følge op på, om den pågældende fortsat er ansat i fleksjob. Op‐
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følgningen skal ske, indtil kommunen konstaterer, at personen igen får udbetalt løn, sygedagpenge eller
ressourceforløbsydelse.
Stk. 7. Hvis ansættelsen i fleksjob ophører under sygdom, ophører fleksløntilskuddet, og personen over‐
går til ledighedsydelse, jf. § 74 a og § 74 d i lov om aktiv socialpolitik, hvis den pågældende i øvrigt
opfylder betingelserne herfor.
Stk. 8. Hvis ansættelsen i fleksjob ophører under barsel, ophører fleksløntilskuddet, og personen overgår
til barseldagpenge, jf. § 34 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel.
Stk. 9. Personer, der er ansat i fleksjob, bevarer retten til fleksløntilskud ved flytning til en anden kom‐
mune.
Stk. 10. Kommunen træffer afgørelse om tilbagebetaling af fleksløntilskud, hvis den ansatte mod bedre
vidende har undladt at give kommunen oplysninger efter stk. 2, 3. pkt., eller § 11, stk. 2, i lov om retssik‐
kerhed og administration på det sociale område og den ansatte har modtaget fleksløntilskud med urette
eller i øvrigt mod bedre vidende uberettiget har modtaget fleksløntilskud. Kommunen træffer afgørelse
om tilbagebetaling af for meget udbetalt fleksløntilskud, hvis der i en måned er udbetalt løn m.v., der ve‐
drører arbejde udført over flere måneder, og hvis det ikke har været muligt at efterregulere lønindtægten
m.v. i de følgende måneders fleksløntilskud eller ledighedsydelse. Tilbagebetalingskravet efter 1. og 2.
pkt. bortfalder, når der er gået 3 år efter fleksløntilskuddet eller ledighedsydelsens ophør, uden at der har
været økonomisk mulighed for at gennemføre kravet.
Stk. 11. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om, hvilken indkomst der indgår i lønind‐
tægten, og om beregning af og fradrag i fleksløntilskuddet, herunder regler om, hvordan indtægter, der
dækker flere måneder, skal fordeles. Beskæftigelsesministeren kan endvidere fastsætte regler om, at kom‐
munen ved beregning af og fradrag i fleksløntilskuddet skal anvende oplysninger om løn m.v., som frem‐
går af indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister.
Støtte i form af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende tilkendt efter den 1. januar 2013
§ 70 g. Jobcenteret kan give tilbud om støtte i form af tilskud i 5 år til personer, som driver selvstændig
virksomhed som hovedbeskæftigelse her i landet, og som
1) har en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne i forhold til arbejdet i den selvstændige virksomhed,
2) udnytter sin arbejdsevne fuldt ud i virksomheden,
3) er under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension,
4) ikke modtager førtidspension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet
almindelig og almindelig førtidspension m.v. og
5) forud for tilkendelse af tilskuddet første gang har drevet den selvstændige virksomhed i væsentligt
omfang i mindst 12 måneder inden for de seneste 24 måneder.
Stk. 2. Jobcenteret træffer afgørelse om at give tilbud om støtte i form af tilskud til en selvstændigt er‐
hvervsdrivende efter forelæggelse for rehabiliteringsteamet, jf. §§ 9-12 i lov om organisering og under‐
støttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Jobcenteret skal på baggrund af rehabiliteringsplanens forbered‐
ende del umiddelbart kunne vurdere, om personen opfylder betingelserne for at modtage tilbud efter stk.
1.
Stk. 3. Jobcenteret skal følge op på, om der er sket ændringer i personens forhold efter 2½ år i tilbuddet,
herunder vurdere, om personen fortsat opfylder betingelserne for at modtage tilskud. Dette skal ske ved
en personlig samtale med modtageren af tilskuddet.
Stk. 4. Jobcenteret skal udarbejde en status, når der er ydet tilskud efter stk. 1 i 4½ år, hvor det skal
vurderes, om den pågældende opfylder betingelserne for at kunne tilkendes tilskud i en ny periode efter
stk. 1. Personen forbliver i ordningen, indtil jobcenteret har truffet afgørelse om, at den pågældende ikke
længere opfylder betingelserne for at kunne tilkendes tilskud efter stk. 1.
Stk. 5. Tilskuddet efter stk. 1 fastsættes til 125.000 kr. (2012-niveau) om året. Tilskuddet nedsættes med
30 pct. dels af en beregnet årsindtægt i virksomheden, dels af anden arbejdsindkomst. Kommunen udbeta‐
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ler tilskuddet med 1/12 af det beregnede tilskud pr. måned. Nedsættelsen af tilskuddet beregnes én gang
årligt på baggrund af de 2 bedste regnskabsår inden for de seneste 3 år. Har virksomheden været drevet i
mindre end 2 år, beregnes årsindtægten med baggrund i seneste hele regnskabsår.
Stk. 6. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om betingelser for og beregning af tilskud,
fradrag og udbetaling af tilskud, oplysningspligt m.v. til selvstændigt erhvervsdrivende.
Løn og tilskud m.v. for fleksjob påbegyndt før den 1. januar 2013
§ 71. Arbejdsgiveren betaler lønnen til den ansatte i fleksjob.
Stk. 2. Tilskud til lønnen udbetales til arbejdsgiveren. Tilskuddet er halvdelen eller totredjedele af løn‐
nen, afhængigt af graden af den nedsatte arbejdsevne.
Stk. 3. Tilskuddet beregnes af lønnen med tillæg af udgifter til arbejdsgiverbidrag til ATP samt eventu‐
elle udgifter til andre arbejdsgiverbidrag. Tilskuddet kan ikke overstige halvdelen eller totredjedele af den
mindste overenskomstmæssige timeløn på det aktuelle ansættelsesområde eller af den løn, som sædvan‐
ligvis gælder for tilsvarende arbejde, med tillæg af udgifter til arbejdsgiverbidrag til ATP samt eventuelle
udgifter til andre arbejdsgiverbidrag. Tilskuddet til lønnen kan dog højst beregnes ud fra et beløb på
395.000 kr. (2006-niveau) på årsbasis eller 205,30 kr. (2006-niveau) på timebasis.
Stk. 4. Tilskuddet efter stk. 3 nedsættes med det beløb, som arbejdsgiveren har ret til efter lov om syge‐
dagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel og lov om aktiv socialpolitik. Beskæftigelsesmini‐
steren kan fastsætte regler herom.
Stk. 5. Tilbud om fleksjob kan gives frem til folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension.
§ 72. Når jobcenteret har givet tilbud om fleksjob, fastsættes løn og øvrige arbejdsvilkår, herunder ar‐
bejdstiden, som udgangspunkt efter de kollektive overenskomster på ansættelsesområdet, herunder efter
de sociale kapitler. I ikke overenskomstdækket ansættelse skal overenskomsten på sammenlignelige om‐
råder gælde. Fastsættelse af løn og øvrige arbejdsvilkår skal ske i samarbejde med de faglige organisatio‐
ner.
Stk. 2. Jobcenteret skal give tilbud om fleksjob på fuld tid, medmindre personen foretrækker deltidsan‐
sættelse eller er omfattet af bestemmelsen i stk. 3.
Stk. 3. Jobcenteret skal give tilbud om fleksjob på deltid, hvis den seneste ordinære beskæftigelse forud
for visitationen til fleksjob var deltidsbeskæftigelse, og personen i den seneste periode på sammenlagt 12
måneder med beskæftigelse har været deltidsbeskæftiget. Som deltidsbeskæftigelse betragtes beskæftigel‐
se, hvis varighed over en periode på 4 uger i gennemsnit er højst 30 timer om ugen.
Stk. 4. Personer omfattet af stk. 3 kan få tilbud om fleksjob på et antal timer svarende til den seneste
ordinære ansættelse på deltid.
Stk. 5. Personer, der er omfattet af stk. 3, har dog ret til et tilbud om fleksjob på fuld tid, hvis personen
godtgør, at deltidsbeskæftigelsen har været begrundet i forhold, der også er årsag til visitationen til fleks‐
job.
Stk. 6. Personer, der er omfattet af stk. 3, har endvidere ret til et tilbud om fleksjob på fuld tid, hvis
personen kommer ud for samlivsophør eller andre ændringer i sine personlige forhold.
§ 73. Personer, der er ansat i fleksjob, bevarer ret til tilskuddet til fleksjob ved flytning til en anden
kommune.
Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om tilskud til arbejdsgivere med ansatte i fleksjob,
hvor arbejdet udføres i udlandet.
Kontaktforløb, jobrettet uddannelse, andre aktører, cv m.v.
§ 73 a. For personer, der er visiteret til fleksjob, og som modtager ledighedsydelse efter lov om aktiv
socialpolitik, tilrettelægges og gennemføres der et individuelt kontaktforløb, med henblik på at personen
hurtigst muligt kommer i fleksjob.
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Stk. 2. Under kontaktforløbet skal der afholdes individuelle jobsamtaler med personen, senest hver gang
personen i sammenlagt 3 måneder har modtaget ledighedsydelse regnet første gang fra visitationen til
fleksjob. Der skal under jobsamtalen følges op på, om personen er aktivt arbejdssøgende. Perioder med
ledighedsydelse under barsel medregnes ikke. Samtalen afholdes ved personligt fremmøde, jf. dog § 21 f.
Stk. 3. Reglerne i § 16, stk. 2, om en særlig indsats over for sygemeldte finder tilsvarende anvendelse
for personer omfattet af stk. 1. Hvis en person har deltaget i et jobafklaringsforløb efter kapitel 12 b inden
overgang til ledighedsydelse, kan personen fortsætte de aktiviteter, som er påbegyndt som led i et jobaf‐
klaringsforløb, under fortsat sygdom.
Stk. 4. Jobsamtaler kan ske telefonisk, digitalt eller på anden måde, hvis personen deltager i tilbud efter
kapitel 10 og 11.
Stk. 5. Opfølgning kan foregå uden kontakt til sygemeldte personer, der er omfattet af stk. 3, hvis der er
tale om alvorlig sygdom, hvor kontakt til den sygemeldte ikke er hensigtsmæssig eller mulig på grund af
den sygemeldtes helbredssituation (standby). Ved vurdering af, om en sygdom er alvorlig, indgår navnlig,
om sygdommen er livstruende.
Stk. 6. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om det individuelle kontaktforløb, herun‐
der om sygemelding.
§ 73 b. Personer, der er visiteret til fleksjob, kan inden for de første 9 måneders sammenlagte ledighed i
op til 6 uger deltage i et jobrettet kursus eller et jobrettet uddannelsesforløb, der fremgår af en positivliste,
jf. § 26 a, stk. 8. Retten gælder for
1) personer, der ikke har en erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger
en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med en erhvervsuddannelse, og
2) personer, der ikke har en videregående uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger
en uddannelse på erhvervsakademiniveau, og som samtidig har en erhvervsuddannelse eller anden
uddannelse, der kan sidestilles med en erhvervsuddannelse.
Stk. 2. Kursusprisen for videregående uddannelser efter positivlisten må ikke overstige et prisloft på
151.234,50 kr. eksklusive moms pr. årselev svarende til 3.780,86 kr. pr. fuldtidsuge (2015-niveau). Pris‐
loftet reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsregulerings‐
procent.
Stk. 3. Under uddannelsen modtager personen den ydelse, som den pågældende er berettiget til i hen‐
hold til lov om aktiv socialpolitik.
Stk. 4. Når en person har været i fleksjob i sammenlagt 9 måneder inden for de seneste 18 måneder, har
personen igen ret til jobrettet uddannelse efter stk. 1.
Stk. 5. Ordningen administreres efter reglerne i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i for‐
bindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.
Stk. 6. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om støtte til dækning af deltagerbetaling, til beta‐
ling af kost og logi og til befordringsgodtgørelse under deltagelse i uddannelse.
Stk. 7. Under uddannelsen skal den ledige stå til rådighed for fleksjob.
§ 73 c. Personer, der er visiteret til fleksjob, har ret til at blive henvist til anden aktør med henblik på
etablering af fleksjob, når personen har modtaget ledighedsydelse i 6 måneder inden for 9 måneder efter
visitationen til fleksjob. Det samme gælder, når personen har været i fleksjob eller ordinær beskæftigelse i
9 måneder inden for 18 måneder og derefter har modtaget ledighedsydelse i 6 måneder inden for 9 måne‐
der. Perioder med ydelse under barsel medregnes ikke.
Stk. 2. Personer, der er visiteret til fleksjob, og som jobcenteret har vurderet fortsat opfylder betingelser‐
ne for fleksjob, jf. § 74 c i lov om aktiv socialpolitik, skal henvises til anden aktør med henblik på etable‐
ring af fleksjob, når personen har modtaget ledighedsydelse i 12 måneder inden for 18 måneder efter visi‐
tationen til fleksjob. Det samme gælder, når personen har været i fleksjob eller ordinær beskæftigelse i 9
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måneder inden for 18 måneder og derefter har modtaget ledighedsydelse i 12 måneder inden for 18 måne‐
der. Perioder med ydelse under barsel medregnes ikke.
Stk. 3. Personen skal have mulighed for at vælge mellem flere aktører.
Stk. 4. Jobcenteret skal vejlede om retten til at blive henvist til anden aktør efter stk. 1 og om henvisnin‐
gen til anden aktør efter stk. 2.
§ 73 d. Oplysninger om job, arbejds- og uddannelsesmæssig baggrund m.v. (cv’er) indlægges i Beskæf‐
tigelsesministeriets database (Jobnet).
Stk. 2. Personer, der er visiteret til fleksjob, og som er ledige, skal give fyldestgørende oplysninger om
tidligere beskæftigelse, uddannelse, kvalifikationer og øvrige forhold af betydning for jobcenterets bi‐
stand til at finde arbejde. Der skal endvidere angives mindst et beskæftigelsesmål.
Stk. 3. Personen skal senest 3 uger efter at have opnået ret til ledighedsydelse indlægge oplysninger som
nævnt i stk. 2 i Jobnet. Personen skal løbende ajourføre oplysningerne i Jobnet.
Stk. 4. Hvis der foreligger oplysninger som nævnt i stk. 2 fra en tidligere ledighedsperiode, skal oplys‐
ningerne straks på ny gøres tilgængelige, hvis personen igen bliver ledig.
Stk. 5. Jobcenteret yder bistand, i forbindelse med at en person indlægger oplysninger i Jobnet, hvis per‐
sonen anmoder herom.
Stk. 6. Staten og kommunen har adgang til de oplysninger, som personen har indlagt i Jobnet.
§ 73 e. For personer, der er visiteret til fleksjob, skal der, senest 3 uger efter at de har opnået ret til
ledighedsydelse, holdes en samtale, hvor det sikres, at de oplysninger, som personen indlægger i Jobnet,
er fyldestgørende. Samtalen holdes ved personligt fremmøde, jf. dog § 21 f. Under samtalen skal det afta‐
les, hvordan personens jobsøgning kan understøttes, og personen kan pålægges at søge relevante konkrete
fleksjob.
Stk. 2. Samtalen skal dog ikke afholdes, hvis der, inden for de seneste 3 måneder før der er opnået ret til
ledighedsydelse og efter visitationen til fleksjob, har været afholdt en samtale om personens cv.
Arbejdsredskaber m.v.
§ 74. Jobcenteret kan give en person, der er ansat eller som skal ansættes i fleksjob, hjælp til arbejdsred‐
skaber og mindre arbejdspladsindretninger samt hjælp til kortvarige kurser, når hjælpen har afgørende be‐
tydning for, at den pågældende kan fastholde eller opnå ansættelse i fleksjob. Det er endvidere en forud‐
sætning, at arbejdsredskabet eller arbejdspladsindretningen kompenserer for den pågældendes begræns‐
ninger i arbejdsevnen.
Stk. 2. Jobcenteret giver hjælp efter stk. 1, når hjælp efter anden lovgivning ikke er tilstrækkelig til at
kompensere for den pågældendes begrænsninger i arbejdsevnen.
Stk. 3. Jobcenteret giver hjælp efter stk. 1 uden hensyn til ansøgerens og ægtefællens indtægts- og for‐
mueforhold.
§ 74 a. (Ophævet)
§ 74 b. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om et fleksjobbevis, som en person, der er visite‐
ret til fleksjob, kan anmode jobcenteret om at udarbejde.
Støtte i form af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende tilkendt før den 1. januar 2013
§ 75. Jobcenteret giver støtte i form af tilskud til personer, der driver selvstændig virksomhed som ho‐
vedbeskæftigelse, og som på grund af varige begrænsninger i arbejdsevnen har vanskeligt ved at oprethol‐
de beskæftigelsen i den selvstændige virksomhed. Tilskud efter 1. pkt. skal være bevilget senest den 31.
december 2012. § 70 d, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 2. Tilskuddet ydes afhængigt af graden af den nedsatte arbejdsevne med halvdelen eller totredjedele
af mindste overenskomstmæssige løn på det pågældende ansættelsesområde for nyansatte uden faglige
kvalifikationer. På ikke overenskomstdækkede områder anvendes den overenskomstmæssige løn på sam‐
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menlignelige ansættelsesområder. Tilskuddet kan dog højst beregnes ud fra et beløb på 395.000 kr. (2006niveau) på årsbasis eller 205,30 kr. (2006-niveau) på timebasis.
Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om betingelser for og beregning af tilskud til selv‐
stændigt erhvervsdrivende.
Kapitel 13 a
Tilbud til ledige selvforsørgende
§ 75 a. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 10, har ret til tilbud efter kapitel 10-12, medmindre tilbuddet
ikke kan antages at ville forbedre personens beskæftigelsesmuligheder. Jobcenteret kan efter en konkret
vurdering give tillægsydelser efter kapitel 14 og 15.
Stk. 2. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 10, og som er jobparate, kan få tilbud og tillægsydelser efter
de regler, der gælder for personer omfattet af § 2, nr. 2, i kapitlerne 10-12, 14 og 15, jf. dog stk. 4-7.
Stk. 3. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 10, og som er aktivitetsparate, kan få tilbud og tillægsydelser
efter de regler, der gælder for personer omfattet af § 2, nr. 3, i kapitlerne 10-12, 14 og 15, jf. dog stk. 4-7.
Stk. 4. Tilbud efter kapitel 10 til personer omfattet af § 2, nr. 10, kan højst vare op til 6 uger, medmindre
danskundervisning indgår som en betydelig del af tilbuddet. Den samlede varighed kan ikke overstige 26
uger. Bestemmelserne i §§ 34-36 om varighed finder ikke anvendelse.
Stk. 5. Under ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere skal lønnen til personer omfattet af
§ 2, nr. 10, efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag udgøre
1) 80 pct. af højeste dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. for personer, som har forsør‐
gelsespligt over for børn, jf. lov om aktiv socialpolitik, og
2) 60 pct. af højeste dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. for andre personer.
Stk. 6. Udbetaling af løn efter stk. 5, nr. 1, er betinget af, at børnene opholder sig her i riget bortset fra
på Færøerne og i Grønland. Det gælder dog ikke for EU-/EØS-borgere, hvis deres børn opholder sig i et
andet EU-/EØS-land.
Stk. 7. Bestemmelserne i §§ 32 a, 38, 45 og 52 a finder ikke anvendelse for personer omfattet af § 2, nr.
10.
Kapitel 13 b
Tilbud til personer under 18 år
§ 75 b. Jobcenteret kan efter en konkret vurdering give personer, der er omfattet af § 2, nr. 9, og fyldt
15 år, tilbud efter kapitel 10 og 11, jf. dog stk. 2, og tillægsydelser efter kapitel 14 og 15 efter de regler,
der gælder for personer omfattet af § 2, nr. 3.
Stk. 2. Tilbud efter kapitel 11 til personer omfattet af stk. 1 kan have en varighed på op til 26 uger. Hvis
personen herefter ud fra en konkret individuel vurdering har behov for, at tilbuddet har en længere varig‐
hed, kan tilbuddet forlænges.
Stk. 3. I perioden fra den 1. januar 2014 til den 1. januar 2017 kan kommunen efter en konkret vurde‐
ring give en person omfattet af stk. 1 en aktivitetsdusør, når personen deltager i tilbud efter kapitel 10 og
11. Aktivitetsdusøren udgør op til 638 kr. om ugen (pr. 1. januar 2014). Denne takst følger den til enhver
tid gældende takst efter lov om produktionsskoler.
§ 75 c. Kommunen kan efter en konkret vurdering give særligt udsatte unge, der er omfattet af § 2, nr.
9, tilbud efter kapitel 11 med en godtgørelse, jf. stk. 2, og tillægsydelser efter kapitel 14 og 15 efter de
regler, der gælder for personer omfattet af § 2, nr. 3, hvis tilbud efter lov om social service ikke er til‐
strækkelige. § 44 finder ikke anvendelse ved tilbud efter 1. pkt.
Stk. 2. Godtgørelsen efter stk. 1 fastsættes i samarbejde med de faglige organisationer og med udgangs‐
punkt i den mindste overenskomstmæssige timeløn på det aktuelle ansættelsesområde. Godtgørelsen kan
dog højst udgøre det beløb, der er nævnt i § 23, stk. 2, nr. 9, i lov om aktiv socialpolitik.
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Stk. 3. Afgørelse om virksomhedspraktik efter stk. 1 træffes med samtykke fra den unge og forældre‐
myndighedens indehaver.
Kapitel 13 c
(Ophævet)
§§ 75 d-75 i. (Ophævet)
Kapitel 13 d
Indsats over for personer, som modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse efter lov om
arbejdsløshedsforsikring m.v.
§ 75 j. En person, der modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring
m.v., er omfattet af en beskæftigelsesrettet indsats efter reglerne i dette kapitel.
Stk. 2. Reglerne i kapitel 2 a, 4 a, 5, 6, 8, 9, 19, 20 og 24 og regler fastsat i medfør heraf finder, i det
omfang de gælder for personer omfattet af § 2, nr. 1, tilsvarende anvendelse for personer, der modtager
midlertidig arbejdsmarkedsydelse, medmindre andet er bestemt i dette kapitel.
Stk. 3. § 11, stk. 4, 2. pkt., finder ikke anvendelse for en person, der modtager midlertidig arbejdsmar‐
kedsydelse.
Stk. 4. § 23 finder ikke anvendelse for en person, der modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse.
§ 75 k. Personen skal deltage i et individuelt kontaktforløb. Hvis personen deltager i tilbud eller jobro‐
tation efter dette kapitel, skal personen ikke møde personligt op til samtaler. Kontakten holdes i stedet
telefonisk, digitalt eller ved brev. I perioder, hvor personen ikke deltager i tilbud eller jobrotation, skal
personen møde personligt op til samtaler i jobcenteret, som personen indkaldes til.
§ 75 l. Personen er ikke omfattet af pligten til at møde personligt op til samtaler eller pligten til tilbud
eller jobrotation efter dette kapitel, hvis personen opfylder betingelserne i § 21 f, stk. 1, nr. 1 eller 2. I så
fald finder § 21 f, stk. 2, anvendelse. Jobcenteret kan på baggrund af en vurdering efter § 21 f, stk. 3,
beslutte, at personen fortsat skal være omfattet af pligten til at møde op til samtaler og til at deltage i
tilbud eller jobrotation.
Stk. 2. Har personen ordinær beskæftigelse som lønmodtager, der i gennemsnit udgør mindst 20 timer
ugentligt, bortfalder pligten til tilbud og jobrotation. Gennemsnittet beregnes over 1 måned. Personen skal
oplyse jobcenteret om omfanget af og eventuelle ændringer i den ordinære beskæftigelse.
§ 75 m. Personen kan få tilbud om nytteindsats efter kapitel 11 efter de regler, der gælder for personer
omfattet af § 2, nr. 2. Antallet af timer i nytteindsats skal udgøre 20 timer ugentligt. Personen kan tillige
få tilbud om virksomhedspraktik efter kapitel 11 og ansættelse med løntilskud efter kapitel 12 og kan ind‐
gå som vikar i jobrotation efter kapitel 18 efter de regler, der gælder for personer omfattet af § 2, nr. 1, jf.
dog stk. 2 og 3, og §§ 75 n, 75 o, 75 r og 75 s.
Stk. 2. Et tilbud om ansættelse med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver kan højst have en varighed
på 13 uger.
Stk. 3. §§ 42 b og 52 a finder ikke anvendelse.
§ 75 n. Under ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere skal lønnen til personen efter fra‐
drag af arbejdsmarkedsbidrag ligge på niveau med personens midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Løntil‐
skuddet til offentlige arbejdsgivere udgør pr. time beløbet i § 63, stk. 2, nr. 4.
Stk. 2. Under ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere udgør løntilskuddet pr. time beløbet i
§ 63, stk. 2, nr. 3.
§ 75 o. Ved opgørelsen af kravet om forudgående ledighed ved ansættelse med løntilskud, jf. § 51, stk.
2, og ved ansættelse i jobrotation, jf. § 98 b, stk. 1, nr. 1, medregnes alle perioder, hvor personen har mod‐
taget arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge i en ledighedsperiode, uddannelseshjælp, kontanthjælp, in‐

35

tegrationsydelse eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse, har været i tilbud efter kapitel 12 eller har været
ledig selvforsørgende.
§ 75 p. En person, som ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med
hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse, har ret til tilbud
om individuel kompetencevurdering i AMU og uddannelse efter § 32, stk. 1, nr. 1, eller regler udstedt i
medfør af § 32, stk. 5, i op til 8 uger. Tilsvarende gælder for en person, som har en erhvervsuddannelse
eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med, men
ikke overstiger en erhvervsuddannelse, hvis uddannelsen ikke har været anvendt i de sidste 5 år. Valget af
uddannelse skal aftales med jobcenteret. Retten indtræder, efter at personen har afsluttet sin ret og pligt til
tilbud eller jobrotation efter § 75 v.
§ 75 q. En person, som ikke har en ungdomsuddannelse, skal læse-, skrive- og regnetestes. Har en test
vist, at personen har behov for et læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus, har personen ret til tilbud
om et sådant kursus efter § 32, stk. 1, nr. 1, eller regler udstedt i medfør af § 32, stk. 5.
§ 75 r. Under deltagelse i uddannelse eller kurser, nytteindsats og virksomhedspraktik efter dette kapitel
modtager personen midlertidig arbejdsmarkedsydelse.
§ 75 s. Tilbud og jobrotation efter §§ 75 m, 75 p og 75 q kan ikke række ud over det tidspunkt, hvortil
personen er berettiget til midlertidig arbejdsmarkedsydelse.
§ 75 t. Under tilbud efter §§ 75 m, 75 p og 75 q kan personen modtage befordringsgodtgørelse efter
kapitel 15 efter de regler, der gælder for personer omfattet af § 2, nr. 1.
§ 75 u. Personen har pligt til at tage imod tilbud og jobrotation i hele ledighedsperioden, jf. § 52 k i lov
om arbejdsløshedsforsikring m.v. Dette gælder dog ikke, hvis pligten er bortfaldet efter § 75 l.
§ 75 v. Personen har senest efter sammenlagt 4 ugers ledighed ret og pligt til at påbegynde tilbud om
nytteindsats eller virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud eller ansættelse som vikar i jobrotation
efter § 75 m, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Et kursus efter § 75 q kan træde i stedet for tilbud og jobrotation efter stk. 1.
Stk. 3. Den samlede varighed af tilbud og jobrotation efter stk. 1 og 2 skal være på mindst 13 sammen‐
hængende uger, jf. dog § 75 s, og det gennemsnitlige ugentlige timetal skal være på mindst 20 timer.
§ 75 x. Staten refunderer kommunens udgifter til vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik,
nytteindsats og jobrotation efter §§ 75 m og 75 o-75 q og udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 75 t
efter de regler i kapitel 23, der gælder for personer omfattet af § 2, nr. 1, dog således, at udgifterne til
tilbud efter §§ 75 p og 75 q ikke omfattes af rådighedsbeløbet i § 118.
Stk. 2. Kommunens udgifter til tilbud om ansættelse med løntilskud efter §§ 75 m og 75 n refunderes
efter reglerne i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Ud‐
betaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.
§ 75 y. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om anvendelsen af bestemmelserne i
dette kapitel, herunder om de nærmere betingelser for tilbud.
Kapitel 13 e
Indsats over for personer, som modtager kontantydelse efter lov om kontantydelse
Indsatsens indhold og varighed
§ 75 z. En person, der er omfattet af § 1 i lov om kontantydelse, kan få en beskæftigelsesrettet indsats
efter reglerne i dette kapitel.
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Stk. 2. Reglerne i kapitel 2 a, 4 a, 5, 6, 8, 9, 20 og 24 og regler fastsat i medfør heraf finder, i det om‐
fang de gælder for personer omfattet af § 2, nr. 2, tilsvarende anvendelse for personer, der modtager kon‐
tantydelse, medmindre andet er bestemt i dette kapitel.
Stk. 3. Personen skal have tilbud om virksomhedspraktik eller nytteindsats efter kapitel 11 efter de reg‐
ler, der gælder for personer omfattet af § 2, nr. 2. Jobcenteret kan dog efter en konkret vurdering i stedet
vælge at give personen tilbud om vejledning og opkvalificering efter kapitel 10, tilbud om ansættelse med
løntilskud efter kapitel 12 eller ansættelse som vikar i jobrotation efter kapitel 18 efter de regler, der gæl‐
der for personer omfattet af § 2, nr. 2, jf. dog stk. 6-8 og 11, samt § 75 æ.
Stk. 4. Tilbud og ansættelse som vikar i jobrotation kan gives hver for sig eller i kombination og kan
alene gives, så længe personen er berettiget til kontantydelse.
Stk. 5. Jobcenteret skal give tilbud eller ansættelse som vikar i jobrotation således, at forløbet kan påbe‐
gyndes snarest muligt og senest 4 uger efter personens henvendelse.
Stk. 6. Den samlede varighed af det første forløb med tilbud eller jobrotation skal være på mindst 13
uger i sammenhæng, jf. dog stk. 4. Varigheden af de enkelte tilbud kan være
1) op til 4 uger for vejledning og opkvalificering,
2) mellem 4 og 13 uger for virksomhedspraktik,
3) op til 13 uger for nytteindsats og for ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere og
4) op til 6 måneder for ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere.
Stk. 7. Den ugentlige varighed af virksomhedspraktik kan være på op til 37 timer og af nytteindsats på
op til 20 timer.
Stk. 8. Tilbud om vejledning og opkvalificering kan alene gives, i forbindelse med at en person har en
ansættelseskontrakt med en virksomhed, hvor ansættelsen skal påbegyndes inden for 6 uger. Det er tillige
en betingelse, at tilbuddet er en forudsætning for personens ansættelse, og at opkvalificeringen ligger ud
over den opkvalificering, som arbejdsgiveren forudsættes at give, f.eks. i form af oplæring i arbejdsfunk‐
tioner eller arbejdsredskaber, der er særlige for den enkelte arbejdsgiver.
Stk. 9. Efter afslutning af et forløb med tilbud eller jobrotation har personen ret til en ny beskæftigelses‐
rettet indsats efter stk. 3, såfremt personen anmoder herom. Der er ingen minimumskrav til varigheden af
efterfølgende tilbud eller jobrotation.
Stk. 10. Jobcenteret og personen kan inden for den samlede periode, hvor personen er i målgruppen for
kontantydelse, aftale et samlet forløb, der omfatter flere tilbud eller jobrotationsvikariater efter stk. 3.
Stk. 11. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om anvendelsen af bestemmelserne i
dette kapitel, herunder om de nærmere betingelser for tilbud.
Ydelser m.v.
§ 75 æ. Under tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og nytteindsats efter § 75 z
modtager personen kontantydelse efter lov om kontantydelse.
Stk. 2. Under ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere skal lønnen til personen efter fra‐
drag af arbejdsmarkedsbidrag ligge på niveau med personens kontantydelse.
Stk. 3. Under tilbuddet kan personen modtage befordringsgodtgørelse m.v. efter §§ 82 og 83 efter de
regler, der gælder for personer omfattet af § 2, nr. 2.
Fremmøde i jobcenteret og i tilbuddet
§ 75 ø. I perioder, hvor en person modtager kontantydelse, er i tilbud om ansættelse med løntilskud eller
i jobrotationsvikariat, skal personen møde op til samtaler, hvis jobcenteret indkalder personen hertil. I pe‐
rioder, hvor personen deltager i tilbud eller jobrotation, kan samtalerne dog afholdes telefonisk, digitalt
eller ved brev.
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Stk. 2. Personen er ikke omfattet af pligten til at møde personligt op til samtaler eller pligten til tilbud
eller jobrotation efter dette kapitel, hvis personen opfylder betingelserne i § 21 f, stk. 1, nr. 1 eller 2. I så
fald finder § 21 f, stk. 2, anvendelse.
Stk. 3. Jobcenteret kan på baggrund af en vurdering efter § 21 f, stk. 3, nr. 1-3, beslutte, at personen
fortsat skal være omfattet af pligten til at møde op til samtaler og til at deltage i tilbud eller jobrotation.
Refusion
§ 75 å. Staten refunderer kommunens udgifter til tilbud og jobrotation efter § 75 z og udgifter efter § 75
æ, stk. 3, til befordringsgodtgørelse efter § 82 efter de regler, der gælder for personer omfattet af § 2, nr.
2, i kapitel 23.
Stk. 2. Staten refunderer kommunens udgifter efter § 75 æ, stk. 3, til godtgørelse efter § 83 med 50 pct.
Afsnit V
Tillægsydelser
Kapitel 14
Tilskud til udgifter til hjælpemidler m.v.
Hjælpemidler (Undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretninger)
§ 76. I forbindelse med deltagelse i tilbud efter kapitel 10-12 kan der ydes tilskud til hjælpemidler med
henblik på at understøtte, at personen kan få og deltage i tilbuddet.
Stk. 2. Tilskud til hjælpemidler kan gives som tilskud til undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og
mindre arbejdspladsindretninger. Hjælpemidler kan i stedet for tilskud gives som udlån under forudsæt‐
ning af, at det udlånte i fuldt omfang tilgodeser behovet.
Stk. 3. Til personer, der er omfattet af § 2, nr. 4, 11 og 14, kan der gives støtte til særlige udgifter, der er
en nødvendig følge af uddannelsen eller af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det samme gæl‐
der for personer, der er omfattet af § 2, nr. 5, og som, jf. kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik, deltager i
tilbud som led i afklaringen af den enkeltes arbejdsevne.
Stk. 4. Til personer, der er omfattet af § 2, nr. 4, 11 og 14, kan tilskud til hjælpemidler tillige gives som
tilskud til personlig assistance.
§ 77. Det er en betingelse for at give tilskud til undervisningsmateriale, at materialet er en nødvendig
følge af et tilbud om vejledning og opkvalificering eller af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Stk. 2. Det er en betingelse for at give tilskud til arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger,
at tilskuddet er af afgørende betydning for, at personen kan deltage i tilbuddet, eller at redskabet eller ind‐
retningen kompenserer for personens eventuelle begrænsning i arbejdsevnen.
Stk. 3. Det er en betingelse for at give tilskud til personlig assistance, at assistancen er en nødvendig
følge af et tilbud om vejledning og opkvalificering eller af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Stk. 4. Tilskud til hjælpemidler kan gives uden hensyn til personens og ægtefællens indtægts- og for‐
mueforhold.
Stk. 5. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskud til udgifter til hjælpemidler.
§§ 78-81. (Ophævet)
Tilskud til virksomheder ved partnerskabsaftaler
§ 81 a. En virksomhed og jobcenteret kan indgå en partnerskabsaftale om rekrutteringsforløb for ledige
i form af virksomhedspraktik efter kapitel 11.
Stk. 2. Inden for rammerne af aftalen kan virksomheden iværksætte vejlednings- og opkvalificeringsfor‐
løb efter kapitel 10 og tilknytte en mentor efter kapitel 9 b.
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Stk. 3. Virksomheden kan få tilskud til faktisk afholdte udgifter efter stk. 2 og til faktisk afholdte udgif‐
ter til administration, hvis det er aftalt.
Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om tilskud til virksomheder efter stk. 3.
Kapitel 15
Befordringsgodtgørelse m.v.
§ 82. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5 og 11-14, og som deltager i tilbud efter kapitel 10-12,
personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, og som deltager i jobrettet erhvervsrettet voksen- og efteruddannel‐
se efter kapitel 8 a, og personer, der er omfattet af § 2, nr. 7, og som deltager i tilbud efter kapitel 10 og
11, har ret til befordringsgodtgørelse, når den daglige transport mellem bopæl og stedet, hvor tilbuddet
eller uddannelsen gennemføres, og retur er mere end 24 km. Godtgørelsen pr. dag kan alene udbetales for
de kilometer, der ligger ud over de første 24 km. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, 12 og 13, og
som ansættes med løntilskud efter kapitel 12 hos en privat arbejdsgiver, har dog ikke ret til befordrings‐
godtgørelse.
Stk. 2. Ved deltagelse i tilbud og jobrettet erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. stk. 1, godtgøres
1,00 kr. pr. kilometer (2011-niveau). Denne kilometersats følger den til enhver tid gældende kilometer‐
sats, som Skatterådet efter ligningslovens § 9 c fastsætter for fradrag for befordring mellem hjem og ar‐
bejdsplads over 120 km pr. arbejdsdag.
Stk. 3. Ved udbetaling afrundes den samlede godtgørelse til nærmeste hele kronebeløb.
Stk. 4. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-4, 7 og 11-14, har ret til den faktiske udgift til befordring,
hvis udgiften er en følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det samme gælder for personer,
der er omfattet af § 2, nr. 5, og som deltager i tilbud som led i afklaringen af den enkeltes arbejdsevne, jf.
kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.
Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om muligheden for befordringsgodtgørelse.
§ 83. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, 3 og 11-14, og som deltager i tilbud efter kapitel 10 og 11,
kan efter jobcenterets vurdering få udbetalt op til 1.000 kr. om måneden i hel eller delvis godtgørelse til
anslåede udgifter ved at deltage i tilbuddet. Godtgørelsen anvendes dog ikke til dækning af udgifter til
befordring ud over de første 24 km, jf. § 82, stk. 1.
Stk. 2. Kommunen fastsætter nærmere retningslinjer for udbetaling af godtgørelsen. Kommunen giver
information til kommunens borgere om indholdet af retningslinjerne.
Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at beløbet på 1.000 kr. i stk. 1 kan hæves til
1.500 kr.
Afsnit VI
Ret og pligt til tilbud
Kapitel 16
Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Pligt til tilbud
§ 84. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, har pligt til at tage imod tilbud i hele ledighedsperioden, jf.
§§ 55 og 56 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Dette gælder dog ikke, hvis pligten til tilbud er bort‐
faldet efter § 21 f, efter regler udstedt i medfør af § 91 eller under deltagelse i jobrettet uddannelse efter
kapitel 8 a. Tilbud efter § 33 a kan alene gives efter aftale med personen. Når personen har indgået aftale
med jobcenteret om tilbud efter § 33 a, har personen pligt til at påbegynde og deltage i tilbuddet.
Stk. 2. Tilbud, som gives efter dette kapitel, skal have en sammenhængende varighed på mindst 2 uger.
Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om timetal i tilbud efter dette kapitel.
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Ret og pligt til første tilbud for personer under 30 år
§ 85. Personer under 30 år, der er omfattet af § 2, nr. 1, har senest efter sammenlagt 13 ugers ledighed
ret og pligt til at påbegynde tilbud efter kapitel 10-12.
Stk. 2. Unge under 25 år, som påbegynder en ordinær uddannelse på baggrund af et uddannelsespålæg
efter § 21 b, har ret til at få uddannelsen som tilbud, indtil den unge har haft 26 ugers sammenlagt ledig‐
hed.
Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at personer under 20 år, der er omfattet af § 2,
nr. 1, har ret og pligt til at påbegynde tilbud efter stk. 1 efter senest 4 ugers sammenlagt ledighed.
§ 86. (Ophævet)
Ret og pligt til første tilbud for personer, der er fyldt 30 år
§ 87. Personer mellem 30 og 50 år, der er omfattet af § 2, nr. 1, har senest efter sammenlagt 6 måneders
ledighed ret og pligt til at påbegynde tilbud efter kapitel 10-12. I tilfælde, hvor en person skal deltage i et
tilbud efter kapitel 12, er det dog tilstrækkeligt, at tilbuddet er afgivet inden for fristen og påbegyndes
senest 3 uger efter fristen.
§ 88. Personer, der er fyldt 50 år, og som er omfattet af § 2, nr. 1, har senest efter sammenlagt 13 ugers
ledighed ret og pligt til at påbegynde et tilbud efter kapitel 10-12.
Tilbud, der ikke kan træde i stedet for ret og pligt-tilbud
§ 89. Et tilbud efter § 32 a om et læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus eller et tilbud om en real‐
kompetencevurdering kan ikke træde i stedet for tilbud efter §§ 85, 87 og 88.
Stk. 2. Tilbud efter § 32 a om et læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus kan udskyde tidspunktet for
tilbud efter §§ 85 og 88 til umiddelbart efter afslutning af tilbuddet efter § 32 a.
§ 90. (Ophævet)
§ 90 a. (Ophævet)
Bortfald af pligt til tilbud
§ 91. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at pligten til tilbud for personer, der er omfattet
af §§ 85, 87 og 88, bortfalder, når personen har ordinær beskæftigelse på mindre end fuld tid.
Kapitel 17
Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager kontanthjælp eller integrationsydelse efter lov om aktiv
socialpolitik
Varighed og tilbud
§ 91 a. Personer, som er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, har pligt til at tage imod tilbud efter dette kapitel.
Dette gælder dog ikke, hvis pligten til tilbud er bortfaldet efter § 21 f.
Stk. 2. Tilbud, som gives efter dette kapitel, skal have en sammenhængende varighed på mindst 2 uger.
Stk. 3. Personer, der efter § 13 i lov om aktiv socialpolitik har en rimelig grund til ikke at udnytte deres
arbejdsmuligheder, har senest 1 måned efter, at den rimelige grund er ophørt, ret og pligt til at påbegynde
tilbud efter dette kapitel.
Ret og pligt til første tilbud
§ 91 b. (Ophævet)
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§ 92. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, har senest efter en sammenhængende periode på 3 måneder
med kontanthjælp eller integrationsydelse fra første henvendelse til kommunen om hjælp ret og pligt til at
påbegynde tilbud efter kapitel 11 og 12, jf. dog § 94.
Stk. 2. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 3, har senest efter en sammenhængende periode på 6 måneder
med kontanthjælp eller integrationsydelse fra første henvendelse til kommunen om hjælp ret og pligt til at
påbegynde tilbud efter kapitel 10-12, jf. dog § 94.
Stk. 3. Har en test vist, at en person, som er omfattet af § 2, nr. 2 eller 3, har behov for et læse-, skrive-,
regne- eller ordblindekursus, har personen ret til tilbud om et sådant kursus. Personer, som ikke har en
erhvervskompetencegivende uddannelse, har tillige ret til at få tilbud om realkompetencevurdering. De
nævnte kurser kan ikke træde i stedet for tilbud efter stk. 1.
§ 93. En person, der er omfattet af § 2, nr. 3, og som i perioder på grund af personlige forhold ikke
aktuelt kan deltage i tilbud efter §§ 92 eller 94, har ret og pligt til tilbud om mentorstøtte efter kapitel 9 b,
indtil personen kan deltage i tilbud efter §§ 92 eller 94. Tilbud om mentorstøtte skal gives for en periode
på 6 måneder, og der skal som minimum være kontakt en gang hver anden uge mellem mentor og perso‐
nen. Tilbud om mentorstøtte kan kun afbrydes, hvis personen i stedet kan påbegynde et tilbud efter §§ 92
eller 94. Kan personen efter de 6 måneder fortsat ikke deltage i tilbud efter §§ 92 eller 94, skal der gives
et nyt tilbud om mentorstøtte.
§ 94. Personer, der modtager integrationsydelse, og som overgår fra at være omfattet af § 2, nr. 12 eller
13, til at være omfattet af § 2, nr. 2 eller 3, har ret og pligt til første tilbud efter §§ 92 og 93 senest efter en
sammenhængende periode på 3 måneder med integrationsydelse fra overgangen til at være omfattet af §
2, nr. 2 eller 3.
§ 95. (Ophævet)
Ret og pligt til efterfølgende tilbud
§ 96. Når en person, der er omfattet af § 2, nr. 2, har afsluttet det første tilbud efter § 92, stk. 1, eller §
94, har personen ret og pligt til at påbegynde nyt tilbud efter kapitel 10-12 hver gang den pågældende har
modtaget kontanthjælp eller integrationsydelse i en sammenhængende periode på 6 måneder.
Stk. 2. Når en person, der er omfattet af § 2, nr. 3, har afsluttet det første tilbud efter § 92, stk. 2, eller §
94, har personen ret og pligt til at påbegynde et nyt tilbud, hver gang den pågældende har modtaget kon‐
tanthjælp eller integrationsydelse i en sammenhængende periode på 12 måneder.
Stk. 3. En person, der er omfattet af § 2, nr. 3, og som i perioder på grund af personlige forhold ikke
aktuelt kan deltage i tilbud efter stk. 2, har ret og pligt til tilbud om mentorstøtte efter kapitel 9 b, indtil
personen kan deltage i tilbud efter stk. 2. Tilbud om mentorstøtte skal gives for en periode på 6 måneder,
og der skal som minimum være kontakt en gang hver anden uge mellem mentor og personen. Tilbud om
mentorstøtte kan kun afbrydes, hvis personen i stedet kan påbegynde et tilbud efter stk. 2. Kan personen
efter de 6 måneder fortsat ikke deltage i tilbud efter stk. 2, skal der gives et nyt tilbud om mentorstøtte.
Stk. 4. Hvis en person, der er omfattet af stk. 2, og som har modtaget kontanthjælp eller integrations‐
ydelse i en sammenhængende periode på mindst 5 måneder siden afslutning af et tilbud efter dette kapitel,
overgår til at være omfattet af stk. 1, har personen senest 1 måned efter overgangen ret og pligt til at påbe‐
gynde tilbud efter stk. 1. Der må dog højst være en sammenhængende periode på 12 måneder uden tilbud
efter dette kapitel.
Kapitel 17 a
Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager uddannelseshjælp eller integrationsydelse efter lov om
aktiv socialpolitik
§ 96 a. Personer, som er omfattet af § 2, nr. 12 og 13, har pligt til at tage imod tilbud efter kapitel 9 b-12
i hele perioden, indtil de påbegynder ordinær uddannelse.
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§ 96 b. Personer, som er omfattet af § 2, nr. 12 og 13, har hurtigst muligt og senest efter en sammen‐
hængende periode på 1 måned fra første henvendelse til kommunen om hjælp ret og pligt til at påbegynde
tilbud efter kapitel 10-12 og fortsætte kontinuerligt hermed, indtil de påbegynder ordinær uddannelse. Der
må højst være 4 uger mellem tilbud.
Stk. 2. Har en test vist, at en person, som er omfattet af § 2, nr. 12 eller 13, har behov for et læse-,
skrive-, regne- eller ordblindekursus, har personen ret til tilbud om et sådant kursus senest efter en sam‐
menhængende periode på 1 måned fra første henvendelse om hjælp til kommunen. De nævnte kurser kan
træde i stedet for tilbud efter stk. 1.
§ 96 c. En person, der er omfattet af § 2, nr. 13, og som i perioder på grund af personlige forhold ikke
kan deltage i tilbud efter § 96 b, har ret og pligt til tilbud om mentorstøtte efter kapitel 9 b, indtil personen
kan deltage i tilbud efter § 96 b. Tilbud om mentorstøtte skal gives for en periode på 6 måneder, og der
skal som minimum være kontakt en gang hver anden uge mellem mentor og personen. Tilbuddet kan kun
afbrydes, hvis personen i stedet kan påbegynde et tilbud efter § 96 b. Kan personen efter de 6 måneder
fortsat ikke deltage i tilbud efter § 96 b, skal der gives et nyt tilbud om mentorstøtte.
Afsnit VII
Indsatsen over for beskæftigede
Kapitel 18
Jobrotation
§ 97. Private eller offentlige arbejdsgivere kan i forbindelse med beskæftigedes midlertidige fravær af‐
tale jobrotationsordninger med jobcenteret, hvor ledige erstatter beskæftigede.
Stk. 2. Hvor private eller offentlige arbejdsgivere indgår aftale om jobrotation i tilknytning til beskæfti‐
gedes fravær på grund af orlov, uddannelse m.v., udbetales der støtte i overensstemmelse med de gælden‐
de regler herom.
Stk. 3. Hvis der i forbindelse med jobrotation ansættes en ledig med løntilskud, finder reglerne i lovens
kapitel 12 anvendelse.
§ 98. (Ophævet)
§ 98 a. Private og offentlige arbejdsgivere har ret til at få udbetalt en jobrotationsydelse af jobcenteret,
når en beskæftiget midlertidigt deltager i uddannelse og der i uddannelsesperioden ansættes en person
som vikar for den beskæftigede. Der kan dog ikke udbetales jobrotationsydelse, hvis den uddannelse, den
beskæftigede deltager i, er knyttet til en uddannelsesaftale, der fører frem til en erhvervsuddannelse i hen‐
hold til lov om erhvervsuddannelser eller lov om maritime uddannelser, og hvis der er tale om en uddan‐
nelse, der efter beslutning truffet af bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan sidestilles
med en erhvervsuddannelse.
Stk. 2. Jobrotationsydelsen udgør 173,09 kr. (pr. 1. januar 2013) for hver time, en beskæftiget er i ud‐
dannelse og der samtidig er ansat en vikar. Jobrotationsydelsen til private arbejdsgivere, der indgår aftale
om en jobrotationsordning, der påbegyndes i perioden fra den 1. januar 2013 og indtil den 1. juli 2014,
udgør dog 194,84 kr. (pr. 1. januar 2013).
Stk. 3. Det er en betingelse for, at arbejdsgiveren kan få udbetalt jobrotationsydelse, at
1) den beskæftigede, der deltager i uddannelse, ikke har en erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til
niveau og varighed overstiger erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med er‐
hvervsuddannelse, medmindre uddannelsen ikke har været anvendt i de sidste 5 år,
2) den beskæftigede modtager sædvanlig løn fra arbejdsgiveren i uddannelsesperioden,
3) den beskæftigede eller arbejdsgiveren ikke modtager godtgørelse efter lov om godtgørelse og tilskud
til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse eller støtte efter lov om sta‐
tens voksenuddannelsesstøtte,
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4) der ikke udbetales løntilskud til arbejdsgiveren for vikaren efter reglerne i kapitel 12 og
5) arbejdsgiveren ikke modtager anden offentlig støtte til de timer, den beskæftigede og vikaren deltager
i jobrotation.
Stk. 4. Har den beskæftigede, der deltager i uddannelse som led i jobrotation, en kort videregående ud‐
dannelse eller en mellemlang videregående uddannelse, vil der inden for en afsat pulje kunne udbetales
jobrotationsydelse til arbejdsgiveren, når betingelserne i stk. 3 er opfyldt, bortset fra betingelsen i stk. 3,
nr. 1, 2. led, om, at uddannelsen ikke har været anvendt i de sidste 5 år.
Stk. 5. Arbejdsgiveren afgør, hvilke offentlige eller privat udbudte uddannelser der kan indgå i en jobro‐
tation, og betaler udgiften til private uddannelser og uddannelser med brugerbetaling.
Stk. 6. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler efter denne bestemmelse.
§ 98 b. For at arbejdsgiveren kan få udbetalt jobrotationsydelse, skal den person, der ansættes som vi‐
kar,
1) være omfattet af § 2, nr. 1, og ved ansættelsen have en sammenlagt ledighedsperiode på mindst 6 må‐
neder,
2) være omfattet af § 2, nr. 2, 3, 12 eller 13, og ved ansættelsen have modtaget arbejdsløshedsdagpenge,
kontanthjælp, integrationsydelse, uddannelseshjælp, sygedagpenge i en ledighedsperiode, ressource‐
forløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse
efter lov om kontantydelse, været i tilbud efter kapitel 12, eller været ledig selvforsørgende i en sam‐
menhængende periode på mindst 6 måneder eller
3) modtage kontanthjælp eller integrationsydelse efter lov om aktiv socialpolitik og ved ansættelsen ha‐
ve været omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven i en sammenhængende periode
på mindst 6 måneder.
Stk. 2. Vikaren skal som minimum være ansat 10 timer pr. uge og kan maksimalt være ansat i en perio‐
de på 6 måneder.
Stk. 3. En person, som er omfattet af stk. 1, nr. 2, har ret til at indgå som vikar i en jobrotationsordning,
såfremt betingelserne i dette kapitel i øvrigt er opfyldt og personen selv har fundet vikariatet. Arbejdsgi‐
veren og personen aftaler varigheden.
Stk. 4. Arbejdsgiveren skal betale overenskomstmæssig løn eller den for tilsvarende arbejde sædvanligt
gældende løn til vikaren. Vikaren er omfattet af de for lønmodtagere gældende regler fastsat i henhold til
eller ved lov eller ved kollektiv overenskomst m.v.
Stk. 5. Arbejde som vikar i forbindelse med jobrotation medregnes ikke ved opgørelsen af beskæftigel‐
seskravet efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Stk. 6. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler efter denne bestemmelse, herunder om,
hvilke opgaver vikaren i jobrotation kan varetage, og hvor i virksomheden vikaren kan ansættes. Beskæf‐
tigelsesministeren kan endvidere fastsætte regler om, at vikaren ikke kan ansættes i jobrotation i den virk‐
somhed, hvor personen senest har været ansat.
Tilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med voksne
§ 98 c. Arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne i henhold til lov om erhvervsuddannel‐
ser eller lov om maritime uddannelser, har efter reglerne i stk. 3 og §§ 98 d-98 g ret til tilskud til den løn,
som de betaler personen i praktikperioden, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for uddannelsesaftaler med elever inden for social- og sundhedsuddannelsen
og den pædagogiske assistentuddannelse, som har ret til voksenelevløn efter gældende faglige overens‐
komster og aftaler.
Stk. 3. Tilskuddet ydes efter Europa-Kommissionens forordning nr. 1407/2013 om anvendelse af artikel
107 og 108 i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde på de minimis-støtte.
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§ 98 d. Det er en betingelse for tilskud, at eleven under de praktikophold, som uddannelsesaftalen om‐
fatter, er sikret en ved overenskomst fastsat løn, der mindst svarer til den laveste løn, en ikkefaglært arbej‐
der inden for det pågældende område er berettiget til. I fag eller dele af et fag, hvor sådanne overenskom‐
ster ikke findes, skal lønnen mindst svare til, hvad der gælder inden for beslægtede overenskomstområder.
§ 98 e. For at der kan gives tilskud, skal uddannelsesaftalen indgås med en person, der ved uddannel‐
sens påbegyndelse er fyldt 25 år og
1) er omfattet af § 2, nr. 1, og
a) har været ledig i en sammenlagt periode på mere end 2 måneder, hvis personen ikke har en er‐
hvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed
kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse, medmindre personen ikke har anvendt
uddannelsen i de sidste 5 år, eller
b) har været ledig i en sammenlagt periode på mere end 12 måneder, hvis personen har en uddannel‐
se som nævnt i litra a, eller
2) er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, og
a) har været ledig i en sammenhængende periode på mere end 2 måneder, hvis personen ikke har en
erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed
kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse, medmindre personen ikke har anvendt
uddannelsen i de sidste 5 år, eller
b) har været ledig i en sammenhængende periode på mere end 12 måneder, hvis personen har en ud‐
dannelse som nævnt i litra a, eller
3) er omfattet af § 2, nr. 12 og 13, og har været ledig i en sammenhængende periode på mere end 2
måneder.
Stk. 2. For at der kan gives tilskud til beskæftigede og ledige, der ikke er omfattet af stk. 1, skal uddan‐
nelsesaftalen indgås med en person, der ved uddannelsens påbegyndelse er fyldt 25 år og ikke har en er‐
hvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan side‐
stilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse, og at uddannelsesaftalen er indgået inden for områder,
hvor der på tidspunktet for aftalens indgåelse er behov for arbejdskraft. Styrelsen for Arbejdsmarked og
Rekruttering udarbejder to gange om året en liste over de uddannelser, hvor der er behov for arbejdskraft.
Stk. 3. Ved opgørelse af kravet om forudgående sammenhængende ledighed efter stk. 1, nr. 2 og 3, med‐
regnes perioder, hvor personen har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, integrationsydelse,
uddannelseshjælp, sygedagpenge i en ledighedsperiode, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, le‐
dighedsydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse efter lov om kontantydelse, eller har væ‐
ret i tilbud efter kapitel 12 eller været ledig selvforsørgende.
Stk. 4. Der kan ikke gives tilskud til en arbejdsgiver, der i praktikperioden modtager anden offentlig
støtte til eleven. Der kan ligeledes ikke udbetales tilskud til en arbejdsgiver, der til eleven har modtaget en
økonomisk præmie eller bonus efter lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.
Stk. 5. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om betingelserne for tilskud til arbejdsgi‐
vere og om mulighed for tilskud, såfremt den person, der indgås uddannelsesaftale med, tidligere har væ‐
ret ansat i den pågældende virksomhed, herunder hvis ansættelsen har været med offentlig støtte efter lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats.
§ 98 f. Afgørelse om tilskud træffes af den kommune, hvor praktikstedet er beliggende. Ansøgning om
tilskud skal indgives, senest 1 måned efter at den aftalte uddannelse efter § 98 c, stk. 1, er påbegyndt.
Stk. 2. Hvis ansøgningen indgives senere end nævnt i stk.1, træffes afgørelsen om ydelse af tilskud på
baggrund af, om betingelserne for ydelse af tilskud var opfyldt på det tidspunkt, hvor ansøgningen efter
stk. 1 skulle have været indgivet. Tilskud kan kun ydes fra ansøgningstidspunktet og i den resterende del
af perioden på 2 år efter § 98 g, stk. 2.
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§ 98 g. Tilskuddet udgør 40 kr. pr. time i praktikperioden hos arbejdsgivere for personer omfattet af §
98 e, stk. 1. For personer omfattet af § 98 e, stk. 2, udgør tilskuddet 30 kr. pr. time i praktiktiden.
Stk. 2. Tilskuddet gives i op til de første 2 år af den aftalte uddannelse, jf. § 98 c, stk. 1. For personer
omfattet af § 98 e, stk. 1, kan tilskuddet i praktikperioder dog gives i hele den aftalte uddannelsesperiode.
Der kan kun gives tilskud for normal overenskomstmæssig arbejdstid.
Stk. 3. Jobcenteret udbetaler tilskuddet månedsvis bagud på grundlag af arbejdsgiverens anmodning
herom.
Opkvalificering ved ansættelse
§ 99. I forbindelse med ansættelse af en person uden løntilskud kan der ydes tilskud til udgifter ved
opkvalificering af personen.
Stk. 2. Tilskud efter stk. 1 kan ydes til udgifter ved opkvalificering af
1) personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, og som forud for ansættelsen har haft mindst 12 måneders sam‐
menlagt ledighed, dog 6 måneders sammenlagt ledighed, hvis personen er under 30 år eller har særlig
risiko for at blive langtidsledig,
2) personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, og som forud for ansættelsen har modtaget arbejdsløshedsdag‐
penge, kontanthjælp, integrationsydelse, uddannelseshjælp, sygedagpenge i en ledighedsperiode, res‐
sourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kon‐
tantydelse efter lov om kontantydelse, været i tilbud efter kapitel 12 eller været ledige selvforsørgen‐
de i en sammenhængende periode på mindst 12 måneder, dog 6 måneder, hvis personen er under 30
år eller har særlig risiko for at blive langtidsledig,
3) personer, der er omfattet af § 2, nr. 3, og som forud for ansættelsen har modtaget arbejdsløshedsdag‐
penge, kontanthjælp, integrationsydelse, uddannelseshjælp, sygedagpenge i en ledighedsperiode, res‐
sourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kon‐
tantydelse efter lov om kontantydelse, været i tilbud efter kapitel 12 eller været ledige selvforsørgen‐
de i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder,
4) personer, der er omfattet af § 2, nr. 12 og 13, og som forud for ansættelsen har modtaget arbejdsløs‐
hedsdagpenge, kontanthjælp, integrationsydelse, uddannelseshjælp, sygedagpenge i en ledighedsperi‐
ode, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse,
kontantydelse efter lov om kontantydelse, været i tilbud efter kapitel 12 eller været ledige selvforsør‐
gende i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder,
5) personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, og som efter aftale med de forhandlingsberettigede organi‐
sationer har fået anvist løn- og arbejdsvilkår, herunder på grund af mangelfulde sproglige og eventu‐
elle faglige kompetencer, og
6) personer, der er omfattet af § 2, nr. 4-6 og 8.
Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om betingelserne for at yde tilskud til udgifter ved
opkvalificering, herunder om, at der kan fastsættes nærmere betingelser for tilskud ved ansættelse hos pri‐
vate arbejdsgivere.
Tilskud til udgifter til hjælpemidler
§ 100. Med henblik på at fremme, at personer opnår eller fastholder ordinær ansættelse eller ansættelse
efter lov om seniorjob, eller at personer kan drive selvstændig virksomhed, kan der ydes tilskud til hjæl‐
pemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger.
Stk. 2. Det er en betingelse for at give tilskud, at
1) tilskuddet er af afgørende betydning for ansættelsen eller beskæftigelsen i egen virksomhed eller
2) redskabet eller arbejdspladsindretningen kompenserer for personens eventuelle begrænsning i ar‐
bejdsevnen.
Stk. 3. Bestemmelserne i § 76, stk. 2, 2. pkt., og § 77, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.
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Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskud til udgifter til hjælpemidler.
Tilskud til udgifter til introduktion ved ansættelse
§ 101. (Ophævet)
Opkvalificering ved afskedigelse
§ 102. Ved større afskedigelser kan jobcenteret tilbyde jobsøgningskurser i op til 2 uger til beskæftigede
i opsigelsesperioden. Jobcenteret kan herudover yde tilskud til udgifter til opkvalificering, herunder efterog videreuddannelse, af de beskæftigede i opsigelsesperioden i op til 8 uger.
Stk. 2. I opsigelsesperioden har beskæftigede, jf. stk. 1, hvis de anmoder jobcenteret om det, ret til at få
udarbejdet en plan for, hvordan de hurtigst muligt opnår ny beskæftigelse. Planen skal udarbejdes, senest
2 uger efter at den beskæftigede har anmodet herom.
Stk. 3. Ved større afskedigelser forstås mindst 50 pct. af medarbejderne på et arbejdssted med mindst
100 ansatte.
Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan dog på baggrund af ansøgning fra det regionale arbejdsmarkeds‐
råd, jf. kapitel 5 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., fravige bestem‐
melsen i stk. 3 om mindst 50 pct. eller mindst 100 ansatte, når muligheden for at opnå anden ansættelse
på det lokale arbejdsmarked er begrænset og der er tale om afskedigelser af et ikke ubetydeligt omfang.
§ 103. Ydelse af tilskud til udgifter til opkvalificering er betinget af,
1) at der er tale om opkvalificering inden for områder, hvor der er eller kan forventes mangel på arbejds‐
kraft, eller
2) at der foreligger en skriftlig tilkendegivelse fra en arbejdsgiver om, at den afskedigede ansættes uden
løntilskud efter opkvalificeringen.
Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om betingelserne for at yde tilskud til udgifter til
opkvalificering ved afskedigelse.
Afsnit VIII
Øvrige bestemmelser
Kapitel 19
Underretninger m.v.
§ 104. Jobcenteret skal give arbejdsløshedskassen de nødvendige oplysninger til brug for arbejdsløs‐
hedskassens administration af reglerne i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. om personer, der er omfat‐
tet af § 2, nr. 1.
Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om jobcenterets underretninger til arbejdsløshedskas‐
sen efter stk. 1, herunder om omfanget af oplysningerne og måden, tidspunktet og formen for afgivelse af
oplysningerne.
§ 105. Jobcenteret underretter arbejdsløshedskassen om indholdet af en udarbejdet »Min Plan« for en
person, der er omfattet af § 2, nr. 1.
§ 105 a. (Ophævet)
§ 106. Arbejdsløshedskassen skal give jobcenteret de nødvendige oplysninger om dens medlemmer til
brug for jobcenterets administration af reglerne i denne lov. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nær‐
mere regler herom, herunder om omfanget af oplysningerne og måden, tidspunktet og formen for afgivel‐
se af oplysningerne.
§ 107. (Ophævet)
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§ 108. Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med ministeren for børn, undervisning og lige‐
stilling fastsætte regler om uddannelsesinstitutionernes pligt til at underrette og afgive oplysninger til sta‐
ten, kommunen og arbejdsløshedskassen om personer, der deltager i jobrettet uddannelse efter kapitel 8 a
og tilbud om vejledning og opkvalificering efter kapitel 10.
Kapitel 20
Udbetaling af ydelser, refusion, tilsyn, regnskab, erstatning m.v.
§ 109. Arbejdsløshedskassen træffer afgørelse om og udbetaler befordringsgodtgørelse efter kapitel 15
bortset fra § 82, stk. 4, til personer, der er omfattet af § 2, nr. 1.
Stk. 2. Kommunen skal bidrage til finansiering af statens udgifter til befordringsgodtgørelse efter denne
lovs § 82, jf. § 79, stk. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. § 4 i lov om kommunernes finansiering
af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne og
regler udstedt i medfør af § 12, stk. 2 og 3, § 13, stk. 2, og § 27, stk. 7 og 8, i samme lov finder tilsvaren‐
de anvendelse på kommunernes medfinansiering af udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82.
Stk. 3. Kommunens bidrag efter stk. 2 udgør 50 pct. af statens udgifter.
§ 109 a. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om frister for kommunens behandling af ansøg‐
ninger om oprettelse af virksomhedspraktikpladser, løntilskudspladser og andre tilskudsberettigede plad‐
ser m.v. efter denne lov, som indgives i et digitalt system, jf. regler fastsat i medfør af § 10 b, stk. 2.
§ 110. Løntilskuddet i forbindelse med ansættelse efter kapitel 12 nedsættes med det beløb, som ar‐
bejdsgiveren modtager som refusion fra det offentlige som følge af, at arbejdsgiveren fortsat udbetaler
løn.
Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om beregning og udbetaling, herunder refu‐
sion, samt om administration, regnskab, revision, tilsyn m.v. for tilskud og ydelser efter §§ 33 a og 33 b
og kapitel 12, 14 og 18 og kan herunder bestemme, at administrationen og udbetalingen til kommunerne
kan overføres til en anden offentlig myndighed. Beskæftigelsesministeren kan desuden fastsætte regler
om frister for arbejdsgiverens og selvstændigt erhvervsdrivendes anmodning om tilskud efter kapitel 12,
13 og 18.
§ 111. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om tilbagebetaling af ydelser efter denne lov, der
er udbetalt på et urigtigt grundlag.
§ 112. (Ophævet)
§ 113. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om, at kommunen betaler erstatning ved en persons
tilskadekomst under deltagelse i tilbud efter kapitel 10 og 11, herunder at det ved personens tilskadekomst
under deltagelse i tilbud efter kapitel 10 er en betingelse for erstatning, at skaden ikke er dækket af anden
forsikring. Erstatningen udredes efter reglerne i lov om sikring mod følger af arbejdsskade.
Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at kommunen betaler erstatning ved skade,
som en person forvolder under deltagelse i tilbud efter kapitel 10 og 11.
Kapitel 21
Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension
§ 114. For en person, der modtager tilskud fra kommunen under ansættelse i fleksjob, jf. § 70 f, indbeta‐
les et bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension på 5 pct. af tilskuddet, jf. § 70 f, stk. 2, dog højst 500
kr. pr. måned.
Stk. 2. Personen afholder udgiften til bidrag efter stk. 1.
Stk. 3. Kommunen tilbageholder bidraget ved udbetaling af tilskuddet.
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§ 115. Ud over bidraget i § 114 indbetales et bidrag, der udgør 2/3 af det bidrag, der er fastsat efter § 15,
stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.
Stk. 2. Bidraget efter stk. 1 indbetales for antallet af timer med tilskud efter § 70 f. Antallet af timer
beregnes på grundlag af forskellen mellem 37 timer om ugen og antallet af løntimer, som er indberettet
fra ansættelsen i fleksjobbet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister.
Stk. 3. Er antallet af løntimer efter stk. 2 mindre end 9 timer om ugen for uge- eller 14-dageslønnede
eller 39 timer om måneden for månedslønnede, indbetales et ATP-bidrag, der svarer til det bidrag, der er
fastsat efter § 15, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.
Stk. 4. Ved udbetaling af fleksløntilskud sammen med sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse, jf. §
70 f, stk. 5, beregnes ATP-bidraget af fleksløntilskuddet på grundlag af det timetal, som efter stk. 2 eller 3
forud for sygeperioden har været anvendt til beregning af ATP-bidrag af fleksløntilskuddet i sidste hele
indberetningsperiode til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister.
Stk. 5. Bidraget efter stk. 1 finansieres af staten.
Stk. 6. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension beregner størrelsen af bidraget efter stk. 2 for
hver time, der udbetales tilskud for.
§ 115 a. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Til‐
lægspension nærmere regler om beregning, indberetning og indbetaling af bidrag efter §§ 114 og 115.
Kapitel 22
Forsøg
§ 116. Beskæftigelsesministeren kan tillade, at der gennemføres forsøgs- og udviklingsaktiviteter, der
fraviger reglerne i denne lov, bortset fra de fastsatte satser for ydelser til personer og virksomheder. Be‐
skæftigelsesministeren bekendtgør tilladelsen.
Kapitel 23
Statens refusion til kommunerne
§ 117. Kommunen afholder endeligt udgifterne til vejledning, sagsbehandling og det individuelle kon‐
taktforløb, til udarbejdelse af »Min Plan« og rehabiliteringsplaner og til administration i øvrigt m.v. Kom‐
munen afholder desuden endeligt udgifterne til godtgørelse efter § 75 c, til særlige aktiviteter efter § 7 og
til lægeerklæringer.
Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 yder staten 100 pct. refusion af kommunernes udbetaling af bonus
til andre aktører, der varetager indsatsen over for personer, der er henvist til andre aktører i 2009 eller
tidligere, og som er omfattet af § 2, nr. 1. Dette gælder dog ikke for kommuner, der var bemyndiget til at
varetage udøvelsen af statens aktive beskæftigelsesindsats efter bekendtgørelse nr. 1400 af 13. december
2006.
§ 117 a. (Ophævet)
§ 117 b. (Ophævet)
§ 118. Inden for et rådighedsbeløb, jf. stk. 6, refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter for per‐
soner, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, 10, 12 og 13, når udgiften angår
1) tilbud efter kapitel 10, herunder deltagerbetaling, jf. dog stk. 2-4 og §§ 122 a og 122 b,
2) undervisningsmaterialer efter §§ 76 og 77,
3) udgifter i forbindelse med partnerskabsaftaler efter § 81 a,
4) godtgørelse efter § 83,
5) 6 ugers jobrettet uddannelse, deltagerbetaling og kost og logi efter kapitel 8 a og
6) opkvalificering efter § 99 til personer, der ansættes uden løntilskud.
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Stk. 2. Der ydes ikke refusion efter stk. 1, nr. 1, for en kommunes udgifter til tilbud efter § 32, stk. 1, nr.
2, for personer omfattet af § 2, nr. 1.
Stk. 3. Der ydes ikke refusion efter stk. 1, nr. 1, for en kommunes udgifter til tilbud efter § 32, stk. 1, nr.
1, men dog udgifter til tilbud efter § 32 a for personer omfattet af
1) § 2, nr. 2, i de første 9 måneder på kontanthjælp eller integrationsydelse fra første henvendelse til
kommunen om hjælp og
2) § 2, nr. 12, som vurderes åbenlyst uddannelsesparate i de første 9 måneder på uddannelseshjælp eller
integrationsydelse fra første henvendelse om hjælp til kommunen.
Stk. 4. Der ydes ikke refusion efter stk. 1, nr. 1, for en kommunes udgifter til tilbud efter § 32, stk. 1, nr.
2, for personer omfattet af § 2, nr. 2, og personer omfattet af § 2, nr. 12, som vurderes åbenlyst uddannel‐
sesparate.
Stk. 5. Inden for et rådighedsbeløb, jf. stk. 6, refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til ment‐
orstøtte efter kapitel 9 b for personer, der ved indgåelse af aftale om mentorstøtte er omfattet af § 2, nr. 3,
8-10, 12 og 13, og § 31 b, stk. 2.
Stk. 6. Rådighedsbeløbet opgøres som antallet af personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, 12 og 13, her‐
under personer, der deltager i tilbud efter kapitel 12 eller 6 ugers jobrettet uddannelse efter kapitel 8 a,
men ikke personer, der deltager i tilbud efter §§ 33 a og 33 b, jf. stk. 7, ganget med driftsloftet i form af et
beløb i hele kroner, som fastsættes på årets finanslov. Beskæftigelsesministeren offentliggør senest den 1.
juli et foreløbigt driftsloft for det kommende finansår.
Stk. 7. Beskæftigelsesministeriet offentliggør en opgørelse over det antal bruttoledige helårspersoner
omfattet af § 2, nr. 1-3, 12 og 13, som kommunen skal lægge til grund for beregningen af rådighedsbelø‐
bet.
§ 118 a. Inden for et rådighedsbeløb, jf. stk. 3,. refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter for
personer, der er omfattet af § 2, nr. 4, personer, der er omfattet af § 2, nr. 5, hvis personen er visiteret til
kategori 2 eller 3, jf. § 12, stk. 1, nr. 2 og 3, i lov om sygedagpenge, og personer, der er omfattet af § 2, nr.
7, og som modtager ledighedsydelse efter § 74 i lov om aktiv socialpolitik, når udgiften angår
1) tilbud efter kapitel 10, herunder deltagerbetaling,
2) 6 ugers jobrettet uddannelse, deltagerbetaling og kost og logi efter § 73 b,
3) undervisningsmaterialer efter §§ 76 og 77,
4) udgifter i forbindelse med partnerskabsaftaler efter § 81 a,
5) godtgørelse efter § 83 og
6) opkvalificering efter § 99 til personer, der ansættes uden løntilskud.
Stk. 2. Inden for et rådighedsbeløb, jf. stk. 3, refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til ment‐
orstøtte efter kapitel 9 b for personer, der ved indgåelse af aftale om mentorstøtte er omfattet af § 2, nr.
4-7.
Stk. 3. Rådighedsbeløbet opgøres som antallet af personer, der er omfattet af § 2, nr. 4 og 5, herunder
personer, der deltager i tilbud efter kapitel 12, og personer, der er omfattet af § 2, nr. 7, og som modtager
ledighedsydelse efter § 74 i lov om aktiv socialpolitik eller deltager i 6 ugers jobrettet uddannelse efter §
73 b, jf. stk. 4, ganget med driftsloftet i form af et beløb i hele kroner, som fastsættes endeligt på årets
finanslov. Beskæftigelsesministeren offentliggør senest den 1. juli et foreløbigt driftsloft for det kommen‐
de finansår.
Stk. 4. Beskæftigelsesministeriet offentliggør en opgørelse over det antal bruttoledige helårspersoner
omfattet af § 2, nr. 4, 5 og 7, som kommunen skal lægge til grund for beregningen af rådighedsbeløbet.
§ 119. Staten refunderer 50 pct. af en kommunes udgifter for personer, der er omfattet af § 2, nr. 6, 8, 9,
11 og 14, når udgiften angår
1) tilbud efter kapitel 10, herunder deltagerbetaling,
2) undervisningsmaterialer efter §§ 76 og 77,
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3) udgifter i forbindelse med partnerskabsaftaler efter § 81 a,
4) godtgørelse efter § 83 og
5) opkvalificering efter § 99 til personer, der ansættes uden løntilskud.
§ 120. Staten refunderer 50 pct. af en kommunes udgifter for personer, der er omfattet af § 2, når udgif‐
ten angår
1) hjælpemidler efter §§ 76 og 77, jf. dog § 118, stk. 1, nr. 2, og § 119, stk. 1, nr. 2, og
2) befordringsgodtgørelse efter § 82.
Stk. 2. Staten refunderer 50 pct. af en kommunes udgifter til mentorstøtte efter kapitel 9 b til personer,
der er omfattet af § 2, nr. 11 og 14.
§ 121. Staten refunderer 50 pct. af en kommunes udgifter til løntilskud efter kapitel 12 for personer, der
er omfattet af § 2, nr. 6.
§ 121 a. (Ophævet)
§ 122. For fleksjob og tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed, hvor visitation til
fleksjob eller tilkendelsen af støtte til selvstændig virksomhed er sket før den 1. juli 2014, og som ikke
senere er blevet omfattet af lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kom‐
munerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, refunderer staten, jf. den nævnte lovs § 30, stk.
3, 65 pct. af en kommunes udgifter til
1) fleksløntilskud efter § 70 f,
2) tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende efter § 70 g,
3) tilskud til fleksjob efter § 71 og
4) tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende efter § 75.
Stk. 2. Staten refunderer 50 pct. af en kommunes udgifter efter § 74.
§ 122 a. Inden for en pulje refunderer staten 80 pct. af en kommunes udgifter til tilbud om erhvervsud‐
dannelse efter § 33 a. I perioden fra den 1. juli 2015 til og med den 30. juni 2017 refunderer staten dog
100 pct. af kommunens udgifter.
§ 122 b. Inden for en pulje refunderer staten 80 pct. af en kommunes udgifter til tilbud om korte, er‐
hvervsrettede uddannelsesforløb efter § 33 b.
§§ 122 c-122 e. (Ophævet)
§ 123. Staten refunderer 60 pct. af en kommunes udgifter til jobrotationsydelse efter § 98 a.
Stk. 2. Staten refunderer 100 pct. af en kommunes udgifter til løntilskud til arbejdsgivere, der indgår
uddannelsesaftaler med voksne efter §§ 98 c-98 g.
Stk. 3. Staten refunderer 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælpemidler m.v. efter § 100.
§ 124. Staten afholder en kommunes udgifter efter stk. 2 til udlændinge, der har fået opholdstilladelse,
jf. stk. 3, hvis
1) personen inden 12 måneder efter datoen for opholdstilladelsen på grund af en betydelig og varig ned‐
sat funktionsevne anbringes i døgnophold, dog kun indtil den pågældende i en sammenhængende pe‐
riode på 2 år har klaret sig selv, eller
2) tilladelsen er meddelt en mindreårig asylansøger, dog højst indtil modtageren fylder 18 år eller bar‐
nets forældre får lovligt ophold her i landet.
Stk. 2. Udgifter efter stk. 1 omfatter
1) udgifter til løntilskud efter kapitel 12 til personer, der er omfattet af § 2, nr. 2-4, 6 og 7,
2) udgifter efter kapitel 14 til personer, der er omfattet af § 2, nr. 4 og 6, og
3) udgifter efter § 74 til personer, der er omfattet af § 2, nr. 7.
Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 omfatter udlændinge, der har fået opholdstilladelse efter

50

1) udlændingelovens §§ 7 og 8,
2) udlændingelovens § 9 b,
3) udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1 eller 2, som følge af tilknytning til en i Danmark fastboende per‐
son, når denne person selv har fået opholdstilladelse efter en af de bestemmelser, der er nævnt i nr. 1
og 2, eller når tilknytningen kan føres tilbage til en sådan person,
4) udlændingelovens § 9 c, stk. 1, når tilladelsen er givet til personer over 18 år, hvis fader eller moder
har fået opholdstilladelse efter en af de bestemmelser, der er nævnt i nr. 1,
5) udlændingelovens § 9 c, stk. 1, når tilladelsen er meddelt en ægtefælle til eller et barn af en person
med opholdstilladelse som nævnt i nr. 2,
6) udlændingelovens § 9 c, stk. 1 og 2, når tilladelsen er meddelt en asylsøgende udlænding,
7) udlændingelovens § 9 c, stk. 1, når tilladelsen er givet som følge af tilknytning til en mindreårig asyl‐
søgende udlænding, som har fået opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 eller § 9 c, stk. 1, eller
8) udlændingelovens § 9 e.
§ 125. Staten yder forskudsrefusion af en kommunes refusionsberettigende udgifter efter denne lov.
§ 126. Opholdskommunen har adgang til refusion fra en tidligere opholdskommune efter § 9 c i lov om
retssikkerhed og administration på det sociale område.
Regulering
§ 127. En gang årligt den 1. januar reguleres med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsregule‐
ringsprocent
1) løntilskud efter § 63,
2) beløbet efter § 70 g, stk. 5, § 71, stk. 3, og § 75, stk. 2,
3) beløbet efter § 70 f, stk. 2, og
4) jobrotationsydelse efter § 98 a.
Stk. 2. Timelønnen efter § 55, stk. 2, skal beregnes på grundlag af den årligt regulerede maksimale dag‐
pengesats, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Afsnit IX
Klageadgang, ikrafttræden m.v.
Kapitel 24
Klageadgang
Klage over jobcenterets afgørelser
§ 128. Jobcenterets afgørelser efter denne lov kan indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg,
jf. § 59 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.
Stk. 2. Klage efter stk. 1 kan indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af den, som afgørel‐
sen vedrører. Klage over afgørelser i spørgsmål om konkurrenceforvridning efter § 33, stk. 1, og §§ 49 og
65 kan tillige indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af andre, som har en væsentlig interes‐
se i afgørelsen.
Stk. 3. Ved klage over jobcenterets afgørelser efter kapitel 9-12 vedrørende personer omfattet af § 2, nr.
1, hvor afgørelsen er begrundet i personens ønsker og forudsætninger samt arbejdsmarkedets behov, og
ved klage over jobcenterets afgørelser om rådighedsafprøvende tilbud efter § 23 og om henvisninger til
arbejde efter § 5 for personer omfattet af § 2, nr. 1, samt om, at beskæftigelsesindsatsen for personer om‐
fattet af § 2, nr. 1, skal varetages af en anden aktør, træffer Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg afgørel‐
se i sagen, inden 4 uger efter at klagen er modtaget i Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.
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Stk. 4. Ved behandling af klage over en kommunes afgørelse om udbetaling af godtgørelse efter § 83
kan Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg alene tage stilling til, om afgørelsen er i overensstemmelse med
de retningslinjer, som kommunen har fastsat.
Stk. 5. Kommunens afgørelser om fleksløntilskud efter § 70 f og tilskud til selvstændigt erhvervsdriven‐
de efter § 70 g, stk. 5, efter denne lov kan indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, jf. § 59 a i
lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.
§ 129. (Ophævet)
§ 130. (Ophævet)
Klage over arbejdsgiverens beregninger ved ansættelse med løntilskud
§ 131. Klage over en offentlig arbejdsgivers beregninger af arbejdstiden, jf. § 55, stk. 5, for personer,
der er omfattet af § 2, nr. 1-3, 12 og 13, kan inden 4 uger indbringes for jobcenteret.
Klage over arbejdsløshedskassens afgørelser
§ 132. Arbejdsløshedskassens afgørelser om henvisning af egne ledige medlemmer til et konkret job, jf.
§ 5, om jobrettet uddannelse efter reglerne i kapitel 8 a og om befordringsgodtgørelse efter kapitel 15 kan,
inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt, indbringes for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering af
den, som afgørelsen vedrører. §§ 98 og 99 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. finder tilsvarende an‐
vendelse.
Kapitel 25
Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
§ 133. Loven træder i kraft den 1. juli 2003, jf. dog stk. 2-6.
Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af kapitel 11, for så vidt angår
virksomhedspraktik hos private arbejdsgivere.
Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 51, stk. 2, for så vidt an‐
går ansættelse med løntilskud af personer mellem 25 og 30 år. Indtil da er det en betingelse for ansættelse
med løntilskud af personer mellem 25 og 30 år hos private arbejdsgivere, at personen vurderes at have
særlig risiko for langvarig ledighed eller har været ledig i sammenlagt mere end 12 måneder henholdsvis
har modtaget kontanthjælp eller starthjælp i en sammenhængende periode på mere end 12 måneder.
Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af §§ 99 og 100 om tilskud til
opkvalificering henholdsvis til hjælpemidler i forbindelse med ansættelse af personer uden løntilskud.
Stk. 5. Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 17. marts 2003, ophæ‐
ves.
§ 134. Ledige, som har fået tilsagn om eller har påbegyndt et tilbud efter lov om en aktiv arbejdsmar‐
kedspolitik før den 1. juli 2003, kan påbegynde eller gennemføre dette efter de hidtil gældende regler.
Stk. 2. Beskæftigede, der inden den 1. september 2003 modtager eller har fået tilsagn om støtte efter
bestemmelser fastsat i medfør af § 20, stk. 4, i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, kan modtage støt‐
ten efter de hidtil gældende regler.
Stk. 3. I opgørelsen af sammenlagt ledighed efter § 4, stk. 1, medregnes ledighed forud for lovens
ikrafttræden, jf. dog stk. 8.
Stk. 4. I opgørelsen af en sammenhængende periode med kontanthjælp eller starthjælp efter § 4, stk. 2,
medregnes perioder forud for lovens ikrafttræden.
Stk. 5. I opgørelsen af perioden på 3 måneder med offentlige forsørgelsesydelser og deltagelse i tilbud
efter § 21 medregnes perioder forud for lovens ikrafttræden, jf. dog stk. 7.
Stk. 6. I opgørelsen af perioder med offentlige forsørgelsesydelser efter § 89, stk. 5, medregnes perioder
forud for lovens ikrafttræden.
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Stk. 7. For personer, der har rettet henvendelse til kommunen om hjælp inden den 1. juli 2003, skal det
individuelle kontaktforløb være fastsat senest den 31. december 2003.
Stk. 8. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om en gradvis gennemførelse af ret og pligt
til tilbud efter § 85, stk. 3, og § 86 for personer, der ved lovens ikrafttræden er indplaceret i dagpengepe‐
rioden, jf. § 55 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
§ 135. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.
Lov nr. 1377 af 23. december 2012 (Midlertidig forhøjelse af jobrotationsydelsen til private arbejdsgi‐
vere, individuel aftale om mentorstøtte og midlertidig sænkelse af driftsloftet over de kommunale aktive‐
ringsudgifter)6 indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse:
§2
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2013.
Stk. 2. Rådighedsbeløbet, jf. § 118, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, opgøres i 2013 til
13.329 kr. (2013-niveau), i 2014 til 13.716 kr. (2013-niveau), i 2015 til 13.787 kr. (2013-niveau) og i
2016 til 14.217 kr. (2013-niveau) gange antallet af personer.
Lov nr. 1380 af 23. december 2012 (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af res‐
sourceforløb, rehabiliteringsteam, fleksløntilskud m.v.)7 indeholder følgende ikrafttrædelses- og over‐
gangsbestemmelser:
§ 21
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2013, jf. dog stk. 2-6 og 8.
Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 1, nr. 488, samt § 75, stk. 1,
nr. 6, og § 77, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik som affattet ved denne lovs § 3, nr. 20.
Stk. 3. Personer, der før tidspunktet for ikrafttrædelsen af stk. 2 har modtaget ledighedsydelse, skal se‐
nest 3 måneder efter ikrafttrædelsen have lagt cv i Jobnet og have en cv-samtale.
Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 70 g9 i lov om en aktiv be‐
skæftigelsesindsats som affattet ved denne lovs § 1, nr. 41, og § 1, nr. 49-51.
Stk. 5-8. (Udelades)
§ 22
Stk. 1. For personer, der før lovens ikrafttræden er ansat i et fleksjob eller modtager tilbud om støtte i
form af tilskud til selvstændig virksomhed, finder de hidtil gældende regler i §§ 71-73 og 75 i lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats fortsat anvendelse.
Stk. 2. For personer, der før lovens ikrafttræden er ansat i et fleksjob efter kapitel 13 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, finder ændringerne i § 70 c, § 70 e og § 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesind‐
sats som affattet ved denne lovs § 1, nr. 41, anvendelse, når de pågældende påbegynder et nyt fleksjob.
Stk. 3. Personer, der før lovens ikrafttræden modtager tilbud om støtte i form af tilskud efter § 75 i lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan modtage ledighedsydelse, uden at der skal ske en fornyet visita‐
tion til fleksjob, hvis deres selvstændige virksomhed ophører.
Stk. 4. For sager, hvor visitationen til fleksjob eller vurderingen af, om en person fortsat opfylder betin‐
gelserne for fleksjob, er foretaget eller burde være foretaget før den 1. januar 2013, skal de hidtil gælden‐
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de regler i § 122, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 104 a i lov om aktiv socialpolitik
fortsat anvendes.
Stk. 5. Personer, der ved lovens ikrafttræden modtager ledighedsydelse på mellem 90 og 91 pct. af ar‐
bejdsløshedsdagpengenes højeste beløb, jf. § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., fortsætter med at
modtage ledighedsydelse på denne sats. Ledighedsydelsen nedsættes dog til 89 pct. af arbejdsløshedsdag‐
pengenes højeste beløb, jf. § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., senest den 1. juli 2013. Hvis en
person efter lovens ikrafttræden bliver ledig efter ansættelse i et fleksjob, modtager personen ledigheds‐
ydelse på 89 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb.
Stk. 6. Personer, der er omfattet af stk. 5, og som er berettiget til at modtage ressourceforløbsydelse ef‐
ter § 68, stk. 5, i lov om aktiv socialpolitik som affattet ved denne lovs § 3, nr. 10, kan modtage ressource‐
forløbsydelse med et beløb svarende til deres hidtidige ydelse i den i stk. 5 nævnte periode.
Stk. 7. Personer, der inden lovens ikrafttræden har nået fleksydelsesalderen som fastsat i lov om fleks‐
ydelse, og som har modtaget ledighedsydelse i sammenlagt 6 måneder efter dette tidspunkt, kan igen
modtage ledighedsydelse, jf. denne lovs § 3, nr. 13, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne for fleksjob, jf.
§ 74 b, stk. 1, og § 75 i lov om aktiv socialpolitik som affattet ved denne lovs § 3, nr. 13 og 20.
Stk. 8. Kontanthjælp og særlig ydelse, der er udbetalt til en person, der er visiteret til fleksjob inden
lovens ikrafttræden, indgår i opgørelsen af den periode på 18 måneder inden for 24 måneder, hvorefter
kommunen fuldt ud afholder udgifterne til ledighedsydelse, jf. denne lovs § 3, nr. 27.
Stk. 9-22. (Udelades)
Lov nr. 493 af 21. maj 2013 (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige
område)10 indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:
§ 25
Loven træder i kraft den 1. juli 2013.
§ 26
Stk. 1. Sager, der er indbragt for de sociale nævn eller beskæftigelsesankenævnene, og som ved lovens
ikrafttræden ikke er færdigbehandlet, færdigbehandles af Ankestyrelsen eller Ankestyrelsens Beskæftigel‐
sesudvalg efter kapitel 9, 9 a og 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, som
ændret ved denne lovs § 1.
Stk. 2. I sager, hvor Ankestyrelsen inden lovens ikrafttræden har modtaget en anmodning om at optage
en klage til behandling efter § 59 a, stk. 2, eller § 63 i lov om retssikkerhed og administration på det soci‐
ale område, og hvor beslutning om, hvorvidt afgørelsen opfylder betingelserne for at kunne blive behand‐
let i Ankestyrelsen endnu ikke er truffet ved denne lovs ikrafttræden, træffes beslutningen herom efter de
hidtil gældende bestemmelser i § 57, nr. 1, jf. §§ 59 a og 63 i lov om retssikkerhed og administration på
det sociale område. Sager, der optages til behandling efter 1. pkt., behandles af Ankestyrelsen eller Anke‐
styrelsens Beskæftigelsesudvalg efter kapitel 9, 9 a og 10 i lov om retssikkerhed og administration på det
sociale område, som ændret ved denne lovs § 1.
Stk. 3. Sager, som Ankestyrelsen inden lovens ikrafttræden har optaget til behandling efter § 59 a, stk.
2, eller § 63 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, og hvori der endnu ikke er
truffet afgørelse ved denne lovs ikrafttræden, behandles af Ankestyrelsen eller Ankestyrelsens Beskæfti‐
gelsesudvalg efter kapitel 9, 9 a og 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område,
som ændret ved denne lovs § 1.
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Lov nr. 790 af 28. juni 2013 (Forlængelse af uddannelsesordningen for ledige, målretning af 6 ugers
selvvalgt uddannelse m.v.)11 indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse:
§5
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2013.
Stk. 2. Personer, der inden lovens ikrafttræden har fået bevilget en uddannelse efter de hidtidige regler
om 6 ugers selvvalgt uddannelse i § 26 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan påbegynde og fær‐
diggøre uddannelsesforløbet efter de hidtidige regler.
Stk. 3. Lovforslaget kan stadfæstes straks efter vedtagelsen.
Lov nr. 895 af 4. juli 2013 (Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelsespålæg, uddannelsesrettet
indsats til unge, jobrettet indsats til kontanthjælpsmodtagere, helhedsorienteret indsats til udsatte m.v.)12
indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:
§9
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2014, jf. dog stk. 2 og 4.
Stk. 2. § 2, nr. 2 og 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som ændret ved denne lovs § 1, nr. 2 og 3,
§ 2, nr. 12 og 13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som affattet ved denne lovs § 1, nr. 6, og § 21 b,
stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som affattet ved denne lovs § 1, nr. 44, træder i kraft den 1.
oktober 2013 og har virkning fra den 1. januar 2014. Kommunen skal som led i det individuelle kontakt‐
forløb i perioden fra den 1. oktober til og med den 31. december 2013 afgøre, om en person, som ikke er
fyldt 30 år den 1. januar 2014, som modtager kontanthjælp i perioden, og som forventes fortsat at have
behov for hjælp fra den 1. januar 2014, bliver jobparat eller aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager efter §
2, nr. 2 eller 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som ændret ved denne lovs § 1, nr. 2 og 3, eller
uddannelsesparat eller aktivitetsparat uddannelseshjælpsmodtager efter § 2, nr. 12 eller 13, i lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats som affattet ved denne lovs § 1, nr. 6. Har personen ikke allerede et uddannel‐
sespålæg, skal kommunen samtidig give pågældende et uddannelsespålæg efter § 21 b i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats som affattet ved denne lovs § 1, nr. 44.
Stk. 3. Samtaler efter stk. 2 erstatter den første samtale efter §§ 20 og 20 a i lov om en aktiv beskæfti‐
gelsesindsats som affattet ved denne lovs § 1, nr. 39 og 41.
Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 11, stk. 4, 2. pkt.13, som
affattet ved denne lovs § 1, nr. 18, og ændringerne af § 13, stk. 1 og 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr.
20 og 21, for så vidt angår personer omfattet af § 2, nr. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
§ 10
Stk. 1. En person, der er omfattet af § 2, nr. 1-3 eller 11, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som
før lovens ikrafttræden har fået tilbud om ansættelse med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver efter
kapitel 12 med en varighed på op til 1 år efter den hidtil gældende § 53, stk. 1, i lov om en aktiv beskæfti‐
gelsesindsats, hvor varigheden rækker ud over den 1. januar 2014, kan fortsætte i dette tilbud.
Stk. 2. En person, der er omfattet af § 2, nr. 2, 3 eller 11, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som
før lovens ikrafttræden har fået tilbud om ansættelse med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver, som
rækker ud over den 1. januar 2014, hvor lønnen er fastsat efter den hidtil gældende § 55, stk. 4, i lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats, bevarer denne løn, indtil løntilskudsansættelsen ophører.
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Stk. 3. En person, der er omfattet af § 2, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som efter de
hidtil gældende regler i § 95 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har ret og pligt til første tilbud efter
kapitel 10-12 senest efter en sammenhængende periode på 9 måneder med kontanthjælp fra første hen‐
vendelse til kommunen om hjælp, og som den 1. januar 2014 har haft en sammenhængende periode på
mellem 3 og 9 måneder med kontanthjælp, har ret og pligt til at påbegynde første tilbud efter kapitel 11
og 12, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats hurtigst muligt og senest efter en sammenhængende perio‐
de på 9 måneder med kontanthjælp.
Stk. 4. En person, der er omfattet af § 2, nr. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som efter de
hidtil gældende regler i § 95 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har ret og pligt til første tilbud efter
kapitel 10-12 senest efter en sammenhængende periode på 9 måneder med kontanthjælp fra første hen‐
vendelse til kommunen om hjælp, og som den 1. januar 2014 har haft en sammenhængende periode på
mellem 6 og 9 måneder med kontanthjælp fra første henvendelse til kommunen om hjælp, har ret og pligt
til at påbegynde første tilbud efter kapitel 9 b-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats hurtigst muligt
og senest efter en sammenhængende periode på 9 måneder med kontanthjælp.
Stk. 5. Rådighedsbeløbet, jf. § 118, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, opgøres i 2014 til
13.927 kr. (2014-niveau), i 2015 til 13.675 kr. (2014-niveau) og i 2016 til 13.954 kr. (2014-niveau) gange
antallet af helårspersoner.
Stk. 6. Bidragssatserne i § 18, stk. 2, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag som ændret ved den‐
ne lovs § 6, nr. 2, har virkning fra og med beregning af bidrag fra 1. kvartal i det år, som bidraget vedrører
Stk. 7. De hidtil gældende bestemmelser i § 2, nr. 2 og 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats forbli‐
ver i kraft, indtil de afløses af regler i denne lov.
Lov nr. 1610 af 26. december 2013 (Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indsatsen for modtagere af
midlertidig arbejdsmarkedsydelse, sikring af ret til syge- og barselsdagpenge, målretning af danskuddan‐
nelsestilbud m.v.)14 indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse:
§ 14
Stk. 1. Loven træder i kraft den 30. december 2013, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. § 2 træder i kraft den 1. januar 2014.
Stk. 3. § 2, stk. 1, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. som ændret ved denne lovs § 5,
nr. 1, finder ikke anvendelse for udlændinge, som er henvist til danskuddannelse før lovens ikrafttræden.
For sådanne udlændinge gælder de hidtidige regler.
Lov nr. 1612 af 26. december 2013 (Præciseringer af kontanthjælpsreformen, undtagelse fra aktindsigt
i varslingssager m.v.)15 indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse:
§8
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2014, jf. dog stk. 2 og 3.
Stk. 2. § 6 og § 7 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.
Stk. 3. En person, som er omfattet af § 2, nr. 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller af § 23,
stk. 5, i integrationsloven, som før lovens ikrafttræden har fået tilbud om ansættelse med løntilskud hos
en offentlig arbejdsgiver, som rækker ud over den 1. januar 2014, og hvor lønnen er fastsat efter den hidtil
gældende § 55, stk. 4, bevarer denne løn, indtil løntilskudsansættelsen ophører.
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Lov nr. 400 af 28. april 2014 (Beregning af fleksløntilskud, fortsat tilmelding til fleksydelsesordningen
m.v.)16 indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:
§4
Loven træder i kraft den 30. april 2014.
§5
Stk. 1. Personer, som er ophørt med tilskud efter § 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats forud
for denne lovs ikrafttræden, og som i tilskudsperioden har været tilmeldt fleksydelsesordningen, kan blive
gentilmeldt fleksydelsesordningen med virkning fra tidspunktet for afmelding på grund af ophør med
selvstændig virksomhed.
Stk. 2. Personer, der er visiteret til ressourceforløb efter §§ 68 a og 68 b i lov om en aktiv beskæftigel‐
sesindsats, og som har været tilmeldt fleksydelsesordningen forud for denne lovs ikrafttræden, kan blive
gentilmeldt fleksydelsesordningen med virkning fra tidspunktet for afmelding på grund af ressourcefor‐
løb.
Stk. 3. Gentilmelding efter stk. 1 og 2 er betinget af efterbetaling af fleksydelsesbidrag for perioden.
Stk. 4. Kommunen skal senest den 31. juli 2014 identificere personer omfattet af stk. 1 og 2 og give
dem tilbud om gentilmelding til fleksydelsesordningen med tilbagevirkende kraft fra ophør med drift af
selvstændig virksomhed, jf. stk. 1, eller overgang til ressourceforløb, jf. stk. 2. Kommunen skal give den
enkelte person oplysning om størrelsen på det beløb, der skal efterbetales.
Lov nr. 720 af 25. juni 2014 (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklarings‐
forløb, arbejdsløshedsdagpenge under sygdom m.v.)17 indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangs‐
bestemmelser:
§ 12
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2014, jf. dog stk. 2 og 3.
Stk. 2. § 2, nr. 41-43, træder i kraft den 1. januar 2015.
Stk. 3. § 1, nr. 1, 3-18, 31-39 og 41-58, § 2, nr. 31, § 4, nr. 1, 2, 4, 10, 12 og 14, og §§ 5 og 11 træder i
kraft den 5. januar 2015.
§ 13
Stk. 1. § 1, nr. 22-29, finder anvendelse på sygedagpengemodtagere med første fraværsdag den 1. juli
2014 eller senere. Bestemmelserne finder ligeledes anvendelse på sygedagpengemodtagere, der den 1. juli
2014 har modtaget sygedagpenge fra kommunen i 22 uger eller derunder i de 9 forudgående kalendermå‐
neder.
Stk. 2. For sygedagpengemodtagere, der den 1. juli 2014 har modtaget sygedagpenge fra kommunen i
mere end 22 uger i de 9 forudgående kalendermåneder, finder reglerne i § 1, nr. 22-29, anvendelse, dog
med den varighedsbegrænsning, der følger af den gældende § 24, stk. 1, i lov om sygedagpenge. Udbeta‐
lingen af sygedagpenge ophører således i disse tilfælde efter udløbet af en kalendermåned, når der er ud‐
betalt sygedagpenge fra kommunen, herunder nedsatte sygedagpenge eller løn under sygdom, for mere
end 52 uger i de 18 forudgående kalendermåneder, jf. dog § 25 i lov om sygedagpenge. I disse tilfælde vil
udbetalingen af sygedagpenge ved en forlængelse efter lovens § 27, stk. 1, nr. 2, når det anses for nødven‐
digt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlæg‐
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ge den sygemeldtes arbejdsevne, kun kunne ske i op til 39 uger, og en forlængelse efter lovens § 27, stk.
1, nr. 3, når den sygemeldte er under eller venter på lægebehandling og den pågældende efter en lægelig
vurdering skønnes at ville kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse inden for denne periode, vil
kun kunne ske i op til 104 uger.
Stk. 3. Beskæftigelsesministeren offentliggør den 1. juli 2014 et foreløbigt driftsloft for 2015 for modta‐
gere af dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp og et foreløbigt driftsloft for 2015 for revalidender
og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse, jf. § 118, stk. 4, og § 118 a, stk. 2, i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats som affattet ved § 2, nr. 42 og 43.
Stk. 4. Ny visitation og opfølgning i sygedagpengesager efter § 1, nr. 10-17, finder anvendelse, første
gang der den 5. januar 2015 eller senere skal følges op.
Stk. 5. § 5 finder anvendelse på sygdomsforløb, der påbegyndes den 5. januar 2015 eller senere.
Stk. 6. § 1, nr. 53, finder anvendelse for sygedagpengemodtagere med første fraværsdag den 5. januar
2015 eller senere. For sygedagpengemodtagere med første fraværsdag før den 5. januar 2015 beregnes
sygedagpengene efter den gældende § 47 i lov om sygedagpenge. Eventuel omberegning efter den 5. ja‐
nuar 2015 vurderes og foretages efter § 1, nr. 53.
§ 14
Stk. 1. Uanset § 14, stk. 2, nr. 3 og 4, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner
indgår de kommunale merudgifter for kommunerne som arbejdsgivere, der følger af § 3, nr. 3, ikke i fast‐
sættelsen af statens årlige tilskud til kommunerne.
Stk. 2. Uanset § 3, stk. 2, nr. 3 og 4, i lov om regionernes finansiering indgår de regionale merudgifter
for regionerne som arbejdsgivere, der følger af § 3, nr. 3, ikke i fastsættelsen af statens årlige tilskud til
regionerne.
Lov nr. 721 af 25. juni 2014 (Barselstillæg, aktivitetstillæg til unge kontanthjælpsmodtagere, kontakt‐
forløbet for uddannelseshjælpsmodtagere, fastsættelse af løn ved offentlig løntilskudsansættelse m.v.)18
indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse:
§3
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2014.
Stk. 2. § 1, nr. 5 og 9, har virkning fra den 1. januar 2014, jf. dog stk. 3.
Stk. 3. En person, der før lovens ikrafttræden er visiteret som aktivitetsparat på baggrund af ret til fra‐
vær ved graviditet, barsel og adoption, fortsætter efter lovens ikrafttræden med at modtage aktivitetstillæg
i den resterende periode, hvor personen har ret til fravær efter § 13, stk. 7, nr. 4, i lov om aktiv socialpoli‐
tik. Personen kan ikke modtage barselstillæg for den samme periode. Har personen ikke modtaget aktivi‐
tetstillæg for en del af perioden med ret til fravær efter den 1. januar 2014, har personen dog ret til at få
efterbetalt barselstillæg for den del af perioden, hvor der ikke er udbetalt aktivitetstillæg, jf. stk. 2.
Stk. 4. I perioden fra den 1. juli til den 31. december 2014 skal der ikke foretages fradrag i hjælpen, jf. §
30, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik, for barselstillæg, der efterbetales, jf. dog stk. 5.
Stk. 5. Stk. 4 gælder dog ikke, hvis udbetaling af uddannelseshjælp eller kontanthjælp ophører og perso‐
nen ikke har modtaget uddannelseshjælp eller kontanthjælp i en hel kalendermåned.
Stk. 6. Uanset denne lovs § 2, nr. 5, fortsætter en person, som modtager kontant- eller uddannelseshjælp,
og som før lovens ikrafttræden har fået tilbud om ansættelse med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver,
i den resterende ansættelsesperiode med den løn, personen modtager ved lovens ikrafttræden.
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Lov nr. 1486 af 23. december 2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kon‐
taktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.)19 indehol‐
der følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:
§9
Stk. 1. Loven træder i kraft den 29. december 2014, jf. dog stk. 2-5.
Stk. 2. § 1, nr. 2, 6, 13, 17, 20, 23, 24, 34, 37 og 39, overskriften før § 33 b og § 33 b i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats som affattet ved denne lovs § 1, nr. 40, § 1, nr. 42, 47-65, 68-70, 74, 75 og 79-97, §
122 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som affattet ved denne lovs § 1, nr. 98, § 1, nr. 99-101, § 2,
nr. 1, § 52 h, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. som affattet ved denne lovs § 2, nr. 4, § 2, nr.
9, 19 og 22, § 3, nr. 1-7, 11-14, 18, 19 og 21-24, § 5, nr. 1, § 6 og § 7 træder i kraft den 1. januar 2015.
Stk. 3. § 1, nr. 66 og 67, § 2, nr. 7, § 3, nr. 15-17, og § 4, nr. 1, træder i kraft den 5. januar 2015.
Stk. 4. § 1, nr. 1, 3-5 og 8-11, § 16 a, stk. 1-6, og § 16 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som
affattet ved denne lovs § 1, nr. 12, § 1, nr. 14-16, 18, 19, 21, 22, 25-33, 35, 36 og 38, overskriften før § 33
a og § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som affattet ved denne lovs § 1, nr. 40, § 1, nr. 41,
43-46, 71-73 og 76-78, § 122 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som affattet ved denne lovs § 1,
nr. 98, § 1, nr. 102, § 2, nr. 2 og 3, § 52 h, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. som affattet ved
denne lovs § 2, nr. 4, § 2, nr. 8, 13-17 og 23, § 3, nr. 8, 9 og 10, § 4, nr. 2 og 3, og § 5, nr. 2 og 3, træder i
kraft den 1. juli 2015.
Stk. 5 Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 1, nr. 7, § 16 a, stk. 7 og 8, i
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som affattet ved denne lovs § 1, nr. 12, § 52 h, stk. 4, i lov om
arbejdsløshedsforsikring m.v. som affattet ved denne lovs § 2, nr. 4 og § 2, nr. 10-12.
§ 10
Stk. 1. § 1, nr. 24, finder anvendelse for alle uddannelsesforløb, hvor der er truffet afgørelse om ret til et
uddannelsesforløb fra og med den 12. november 2014, hvis uddannelsesforløbet skal påbegyndes den 1.
januar 2015 eller senere. Påbegyndes uddannelsesforløbet før den 1. januar 2015, finder de hidtil gælden‐
de regler anvendelse. For uddannelsesforløb, hvor der er truffet afgørelse om ret til et uddannelsesforløb
før den 12. november 2014, finder de hidtil gældende regler anvendelse.
Stk. 2. § 1, nr. 54, finder anvendelse for tilbud om ansættelse med løntilskud hos en offentlig arbejdsgi‐
ver for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, såfremt tilbuddet er
bevilget fra den 1. januar 2015. For tilbud om ansættelse med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver,
hvor tilbuddet er bevilget før den 1. januar 2015, finder de hidtidige regler anvendelse, indtil løntilskud‐
sansættelsen ophører.
Stk. 3. § 1, nr. 54, finder anvendelse for tilbud om ansættelse med løntilskud hos en privat arbejdsgiver
for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, 12 eller 13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, såfremt
tilbuddet er bevilget fra den 1. januar 2015. For tilbud om ansættelse med løntilskud hos en privat ar‐
bejdsgiver, hvor tilbuddet er bevilget før den 1. januar 2015, finder de hidtidige regler anvendelse, indtil
løntilskudsansættelsen ophører.
Stk. 4. § 1, nr. 49-51, 55, 56 og 59, finder anvendelse på tilbud om ansættelse med løntilskud hos en
offentlig arbejdsgiver, såfremt tilbuddet er bevilget efter den 1. januar 2015. For tilbud om ansættelse med
løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver, hvor tilbuddet er bevilget før den 1. januar 2015, finder de hidti‐
dige regler anvendelse, indtil løntilskudsansættelsen ophører.
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Stk. 5. § 1, nr. 77 og 78, finder anvendelse for personer, som påbegynder en dagpengeperiode efter lov
om arbejdsløshedsforsikring m.v. den 1. juli 2015 eller senere. For personer, der er påbegyndt deres dag‐
pengeperiode før den 1. juli 2015, finder de hidtidige regler anvendelse.
Stk. 6. § 1, nr. 81 og 84, finder ikke anvendelse for jobrotationsprojekter, der påbegyndes før den 1.
januar 2015. For jobrotationsprojekter, der er påbegyndt før den 1. januar 2015, finder de hidtidige regler
anvendelse.
Stk. 7. § 1, nr. 86, finder anvendelse i de tilfælde, hvor det den 1. januar 2015 eller senere er aftalt mel‐
lem jobcenteret, en virksomhed og en person, at personen skal ansættes som vikar i et konkret jobrotati‐
onsprojekt. I tilfælde, hvor det før den 1. januar 2015 er aftalt, at personen skal ansættes som vikar i et
konkret jobrotationsprojekt, finder de hidtidige regler anvendelse.
Stk. 8. § 1, nr. 88, finder anvendelse i de tilfælde, hvor det den 1. januar 2015 eller senere mellem job‐
centeret, en virksomhed og en ledig er aftalt, at personen skal ansættes som vikar i et konkret jobrotati‐
onsprojekt. For personer, hvor det før den 1. januar 2015 er aftalt, at personen skal ansættes som vikar i et
konkret jobrotationsprojekt i en længere periode end 6 måneder, finder de hidtidige regler anvendelse.
Stk. 9. § 1, nr. 90 og 92-94, finder anvendelse på tilskud til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale
med voksne, såfremt tilskuddet bevilges efter den 1. januar 2015. For tilskud til arbejdsgivere, der indgår
uddannelsesaftale med voksne, som er bevilget før den 1. januar 2015, finder de hidtidige regler anven‐
delse.
Stk. 10. § 1, nr. 99, finder anvendelse fra den 1. januar 2015 for jobrotationsprojekter, hvortil der er
bevilget jobrotationsydelse fra og med den 12. november 2014, og indtil projektet ophører. For disse job‐
rotationsprojekter ydes 100 pct. refusion indtil den 1. januar 2015 og herefter 60 pct. refusion. For jobro‐
tationsprojekter, hvortil der er bevilget jobrotationsydelse før lovforslagets fremsættelse, ydes 100 pct. re‐
fusion, indtil det konkrete projekt ophører.
Stk. 11. § 2, nr. 13, finder anvendelse på tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som påbe‐
gyndes den 1. juli 2015 eller senere.
Stk. 12-13. (Udelades)
§ 11
Stk. 1. For en person omfattet af § 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som den 1. juli 2015
har haft mindre end 6 måneders sammenlagt ledighed, skal der i perioden frem til det tidspunkt, hvor den
sammenlagte ledighed udgør 6 måneder, afholdes månedlige jobsamtaler efter reglerne i § 16 a i lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats som affattet ved denne lovs § 1, nr. 12.
Stk. 2. For en person omfattet af § 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som den 1. januar
2015 har modtaget offentlige forsørgelsesydelser eller har deltaget i tilbud efter kapitel 12 i lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats i sammenlagt mindst 16 og højst 22 måneder, skal jobcenteret ved førstkom‐
mende jobsamtale tilbyde personen en intensiveret indsats.
Stk. 3. En person, som inden den 1. januar 2015 havde ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse efter de hidti‐
dige regler, kan benytte sig af retten til 6 ugers jobrettet uddannelse efter § 26 a i lov om en aktiv beskæf‐
tigelsesindsats som affattet ved denne lovs § 1, nr. 24, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Perio‐
der med deltagelse i selvvalgt uddannelse og perioder med deltagelse i jobrettet uddannelse kan tilsam‐
men højst udgøre i alt 6 uger. Det er tilstrækkeligt, at uddannelsesforløbet kan afsluttes inden for den peri‐
ode, som uddannelsesforløbet skulle være afsluttet inden for efter de hidtidige regler.
Stk. 4. Den regionale uddannelsespulje, jf. § 33 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som affattet
ved denne lovs § 1, nr. 40, administreres indtil den 1. april 2015 efter en positivliste for den regionale
uddannelsespulje, som Beskæftigelsesministeriet har udmeldt med virkning fra den 1. januar 2015.
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Lov nr. 1487 af 23. december 2014 (Joblog, sanktion ved udeblivelse fra tilbud samt 6 ugers jobrettet
uddannelse for modtagere af ledighedsydelse)20 indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbe‐
stemmelser:
§3
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2015, jf. dog stk. 2 og 3.
Stk. 2. (Udelades)
Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 1, nr. 2, og § 2, nr. 2-4.
§4
Stk. 1. § 1, nr. 4, finder anvendelse for alle uddannelsesforløb, hvor der er truffet afgørelse om ret til et
uddannelsesforløb fra og med den 12. november 2014, hvis uddannelsesforløbet skal påbegyndes den 1.
januar 2015 eller senere. Påbegyndes uddannelsesforløbet før den 1. januar 2015, finder de hidtil gælden‐
de regler anvendelse. For uddannelsesforløb, hvor der er truffet afgørelse om ret til et uddannelsesforløb
før den 12. november 2014, finder de hidtil gældende regler anvendelse.
Stk. 2. § 2, nr. 5 og 6, finder anvendelse på tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som påbe‐
gyndes den 1. juli 2015 eller senere.
§5
En person, som inden den 1. januar 2015 havde ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse efter de hidtidige
regler, kan benytte sig af retten til 6 ugers jobrettet uddannelse efter § 73 b i lov om en aktiv beskæftigel‐
sesindsats som affattet ved denne lovs § 1, nr. 4, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Perioder
med deltagelse i selvvalgt uddannelse og perioder med deltagelse i jobrettet uddannelse kan tilsammen
højst udgøre i alt 6 uger. Det er tilstrækkeligt, at uddannelsesforløbet kan afsluttes inden for den periode,
som uddannelsesforløbet skulle være afsluttet inden for efter de hidtidige regler.
Lov nr. 174 af 24. februar 2015 om kontantydelse21 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§ 26. Loven træder i kraft den 1. marts 2015, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af § 10, stk. 2, nr. 8-10, § 13
og § 15, stk. 1, nr. 7.
Lov nr. 275 af 25. marts 2015 om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats, ligningsloven og lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og
almen voksenuddannelse m.v. indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse:
§5
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2015.
Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse for ansøgninger om SVU, der er modtaget inden lovens ikrafttræ‐
den. For sådanne ansøgninger finder de hidtil gældende regler anvendelse.
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Lov nr. 994 af 30. august 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af
kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne22 indeholder følgende ikrafttrædelsesbe‐
stemmelse:
§ 29. Loven træder i kraft den 4. januar 2016, jf. dog stk. 2.
Stk. 2-3. (Udelades)
Lov nr. 1000 af 30. august 2015 (Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til ud‐
dannelses- og kontanthjælp m.v.)23 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§ 16
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. september 2015, jf. dog stk. 2-4.
Stk. 2-6. (Udelades)
Lov nr. 1868 af 29. december 2015 (Midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, al‐
vorlig sygdom m.v.)24 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§6
Loven træder i kraft den 1. januar 2016.
Lov nr. 1875 af 29. december 2015 (Ændret minimumskrav til mentorindsats, sammenlægning af ram‐
mer for mentor og aktiv indsats m.v.)25 indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse:
§3
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2016.
Stk. 2. Lovens § 1, nr. 1, finder ikke anvendelse på tilbud om mentorstøtte, der er bevilget før den 1.
januar 2016. For sådanne tilbud finder de hidtil gældende regler anvendelse.
Lov nr. 300 af 22. marts 2016 (Udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse m.v.)26
indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§7
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2016, jf. dog stk. 2.
Stk. 2-4. (Udelades)
Lov nr. 395 af 2. maj 2016 (Overførsel af Arbejdsskadestyrelsens opgaver til den selvejende institution
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt nedlæggelse
af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring)27 indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbe‐
stemmelser:
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§ 23
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2016.
Stk. 2. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring færdigbehandler sager på sagsområder, der efter § 2 i lov om
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring overføres til behandling i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, og som
ikke inden lovens ikrafttræden er afsluttede af Arbejdsskadestyrelsen.
Stk. 3. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring genvurderer i forbindelse med klage afgørelser, der er truffet,
men ikke genvurderet af Arbejdsskadestyrelsen inden lovens ikrafttræden, jf. § 44, stk. 7-9, i arbejdsska‐
desikringsloven.
Stk. 4. Behandlingen af verserende sager og af sager, der genoptages, fortsætter i Arbejdsmarkedets Er‐
hvervssikring uden fornyet samtykke.
Stk. 5. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring indtræder som sagsøgt eller sagsøger i retssager, der er anlagt
mod eller af Arbejdsskadestyrelsen inden lovens ikrafttræden.
Stk. 6. Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings aktiver og forpligtelser i sager om erhvervssygdom‐
me m.v. overføres den 1. juli 2016 til bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.
Stk. 7. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring indtræder ved lovens ikrafttræden i Arbejdsskadestyrelsens
og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings krav vedrørende konkrete sager. Arbejdsmarkedets Er‐
hvervssikring indtræder tilsvarende ved lovens ikrafttræden i krav mod Arbejdsskadestyrelsen og Ar‐
bejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring vedrørende konkrete sager.
§ 24
Stk. 1. De bekendtgørelser, der er udstedt i medfør af lovene i §§ 1, 4 og 5, forbliver i kraft, indtil de
ophæves eller ændres.
Stk. 2. For administrationen af sager i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen i 2016 gæl‐
der de takster, der er fastsat af direktøren for Arbejdsskadestyrelsen efter de hidtil gældende regler.
Lov nr. 624 af 8. juni 2016 (Fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem, månedsudbetaling af dag‐
penge m.v.)28 indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:
§ 14
Stk. 1. Loven træder i kraft den 2. januar 2017, jf. dog stk. 2-4.
Stk. 2-4. (Udelades)
§ 15
Stk. 1-8. (Udelades)
Stk. 9. § 2, nr. 3, finder ikke anvendelse på tilbud om ansættelse med løntilskud, der er påbegyndt før
den 2. januar 2017. For sådanne tilbud finder de hidtil gældende regler anvendelse.
Stk. 10-11. (Udelades)
Lov nr. 625 af 8. juni 2016 (Forlængelse af forsøg med ret til at afvise lægebehandling uden ydelses‐
mæssige konsekvenser m.v.)29 indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:
§6
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2016, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. (Udelades)
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§7
Stk. 1. Har en sag i den nugældende forsøgsperiode fra den 1. juli 2014 til og med den 30. juni 2016
været forelagt klinisk funktion til vurdering af, om der kan anbefales en anden behandling end den, som
borgeren er blevet tilbudt, skal sagen fra og med den 1. juli 2016 ikke forelægges for sundhedskoordina‐
toren.
Stk. 2. (Udelades)
Beskæftigelsesministeriet, den 21. november 2016
Jørn Neergaard Larsen
/ Christian Solgaard
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Det fremgår af § 9, stk. 4, i lov nr. 895 af 4. juli 2013, at beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af lovens § 1, nr. 20, for så vidt
angår personer omfattet af § 2, nr. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det drejer sig om ændringerne til § 13, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigel‐
sesindsats for så vidt angår aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Ikrafttrædelsestidspunktet herfor er endnu ikke fastsat.
Det fremgår af § 9, stk. 4, i lov nr. 895 af 4. juli 2013, at beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af lovens § 1, nr. 21, for så vidt
angår personer omfattet af § 2, nr. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det drejer sig om indholdet af § 13, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelses‐
indsats for så vidt angår aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Ikrafttrædelsestidspunktet herfor er endnu ikke fastsat.
Det fremgår af § 9, stk. 5, i lov nr. 1486 af 23. december 2014, at beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 16 a, stk. 7, i lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats som affattet ved lovens § 1, nr. 12. Bestemmelsen træder i medfør af bekendtgørelse nr. 737 af 17. juni 2016 i kraft den 1.
september 2016.
Det fremgår af § 9, stk. 5, i lov nr. 1486 af 23. december 2014, at beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 16 a, stk. 8, i lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats som affattet ved lovens § 1, nr. 12. Bestemmelsen træder i medfør af bekendtgørelse nr. 737 af 17. juni 2016 i kraft den 1.
september 2016.
I § 2, nr. 14, i lov nr. 720 af 25. juni 2014, som ændrer § 30 a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, er der fejlagtigt anført "og §§ 68 c og § 68 g"
i stedet for "§§ 68 c og 68 g". Fejlen forventes rettet i et kommende lovforslag.
Lovændringen vedrører lovens § 78, stk. 3, § 98 a, stk. 2, og § 118, stk. 2, 1. pkt.
Lovændringen vedrører lovens § 2, nr. 9-11, § 4 a, stk. 3, § 10 a, stk. 1 og 2, § 15, stk. 1 og 2, § 16, stk. 1 og 5, § 18, stk. 2 og 3, § 21 f, stk. 1, nr. 1, § 22,
stk. 2, 4 og 5, § 24, stk. 5 og 6, overskriften til kapitel 9, § 30 a, § 31, § 32, stk. 1 og 2, § 38, stk. 2, § 39, stk. 1 og 2, § 42, stk. 1 og 2, § 44, stk. 1, nr. 4, §
45, stk. 2, § 46, stk. 1 og 2, § 51, stk. 1 og 2, § 52, stk. 1, § 54, stk. 1, § 55, stk. 1 og 4, § 61, stk. 1, § 64, stk. 1 og 3, § 66, kapitel 12 a, overskriften til §
69, § 69, stk. 1, 3 og 4, § 70, stk. 2-4, §§ 70 a-g, § 71, stk. 4 og 5, § 73, stk. 2, overskriften før § 73 a, § 73 a, stk. 1 og 2, § 73 c, stk. 1 og 2, § 73 d, § 73 e,
overskriften før § 75, § 75, stk. 1, § 76, stk. 3 og 4, § 82, stk. 1 og 4, § 83, stk. 1, kapitel 21, § 117, stk. 1, § 118, stk. 1 og 2, § 119, § 120, § 122, stk. 1, nr.
1 og 2, § 122, stk. 3, § 127, stk. 1, nr. 2 og. 3, og § 128, stk. 5.
§ 1, nr. 48, trådte i kraft den 24. juni 2013, jf. bekendtgørelse nr. 676 af 17. juni 2013 om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder
indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteam, fleksløntilskud m.v.) Det drejer sig om §§ 73 d og 73 e i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
§ 70 g trådte i kraft den 19. januar 2013, jf. bekendtgørelse nr. 19 af 17. januar 2013 om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love.
Lovændringen vedrører lovens § 128, stk. 1-5.
Lovændringen vedrører lovens § 26 a, stk. 3 og 4, og kapitel 13 c.
Lovændringen vedrører lovens § 1 a, stk. 2, § 2, nr. 2, 3, 10, 11-13, § 4, stk. 2, § 4 c, stk. 1 og 3, § 8, § 10 a, stk. 1, 3 og 4, § 10 b, stk. 2 og 3, § 10 c,
overskriften til kapitel 5, § 11, stk. 2-5, § 13, stk. 1 og 2, § 14, stk. 1 og 3, § 15, stk. 3, § 16, stk. 1 og stk. 4-8, § 17, stk. 1-3, § 18, stk. 1 og stk. 3-6,
overskriften før § 18 a, § 18 a, overskriften før § 19, § 20 stk. 1 og 2, §§ 20 a og 20 b, § 21, stk. 1, overskriften før § 21 b, § 21 b, § 22, stk. 1, 2 og 7, § 24,
stk. 7, § 25, stk. 2, § 26, stk. 2, § 29, stk. 1 og 3, kapitel 9 b, § 32, stk. 1 og 3, § 32 a, § 35, § 36, stk. 1 og 2, § 37, stk. 1 og stk. 2, nr. 3, § 38, stk. 2, § 39,
stk. 1 og 2, § 40, overskriften før § 42, § 42, stk. 4, § 42 a og b, § 43, stk. 1, § 44, stk. 1 og § 44, stk. 1, nr. 2-4, § 44, stk. 4, § 45, stk. 2, § 46, stk. 1 og 2, §
47, § 48, stk. 3 og 4, §§ 49 og 50, § 51, stk. 1 og 2, § 52, nr. 1, § 52 a, § 53, stk. 1,§ 54, § 55, stk. 1 og 4, § 61, stk. 1, § 64, stk. 2, §§ 66 og 67, § 68 a, stk.
6, § 75 b, stk. 3, overskriften til kapitel 14, overskriften før § 78, §§ 78-81, § 81 a, stk. 2, § 82, stk. 1 og 4, § 83, stk. 1, overskriften før § 92, §§ 92 og 93,
overskriften før § 95, § 95, § 96, stk. 1-4, kapitel 17 a, § 98 b, stk. 1, nr. 2, og stk. 3, § 98 e, stk. 2, nr. 2, § 99, stk. 2, nr. 1-4, § 109 a, § 118, stk. 1-4, § 120,
stk. 1 og 2, § 121 a og § 131.
§ 11, stk. 4, 2. pkt., trådte i kraft den 16. maj 2014, jf. bekendtgørelse nr. 462 af 15. maj 2014, om ikrafttræden af § 1, nr. 18, i lov om ændring af lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Reform af kontanthjælpssy‐
stemet, uddannelsespålæg, uddannelsesrettet indsats til unge, jobrettet indsats til kontanthjælpsmodtagere, helhedsorienteret indsats til udsatte m.v.)
Lovændringen vedrører lovens § 32 b og kapitel 13 d.
Lovændringen vedrører lovens §§ 42 a og b, 44, stk. 1, nr. 4, § 49 a, § 50, § 75 a, stk. 2, 3 og 5-7.
Lovændringen vedrører lovens § 70 f, stk. 1, 2, 10 og 11.
Lovændringen vedrører lovens § 2, nr. 11-14, § 15, stk. 1, § 16, stk. 8, § 18, stk. 2 og stk. 6, § 22, stk. 4-6, § 24, stk. 6, § 30 a, stk. 1 og 4, § 31, § 32, stk.
1, § 38, stk. 2, § 39, stk. 1 og 2, § 42, stk. 1, § 44, stk. 1, nr. 4, § 45, stk. 2, § 46, stk. 1 og 2, § 51, stk. 1, § 51, stk. 2, nr. 2 -4, § § 52, nr. 1, § 54, stk. 1, §
55, stk. 1 og 4, § 61, stk. 1, § 64, stk. 1 og 3, § 66, § 68 a, stk. 3, kapitel 12 b, § 70 a, stk. 2-4, § 70 f, stk. 5 og 6, § 71, stk. 4, § 73 a, stk. 3, § 76, stk. 3, §
82, stk. 1 og 4, § 83, stk. 1, § 98 c, stk. 4, § 115, stk. 4, § 118, stk. 1 og 4, § 118 a, § 119, § 120, stk. 2, og § 127, stk. 1, nr. 3-5.
Lovændringen vedrører lovens § 18, stk. 4, § 20 a, stk. 2, § 51, stk. 2, nr. 2, § 55, stk. 4, § 75 c, stk. 2, § 98 b, stk. 1, nr. 2, § 98 e, stk. 2, nr. 2, litra a og b,
og § 99, stk. 2, 3 og 4.
Lovændringen vedrører lovens § 1 a, stk. 1, § 10 a, stk. 1, 2. pkt., § 17, stk. 1,§ 21, stk. 2, 3. pkt., § 26 b, § 30, § 82, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, 1. pkt., § 84,
stk. 1, 2. pkt., § 108, og § 132, § 21 e, stk. 3, overskriften til kapitel 8 a, § 26 a, § 30 a, stk. 1, 1. pkt., § 68 e, stk. 2, § 70 a, stk. 1, § 32 a, 1. pkt., § 32 a,
overskriften før § 33 b, § 33 b, § 37, stk. 2, nr. 2, § 44, stk. 1, nr. 1, § 48, stk. 4, § 51, stk. 2, § 51, stk. 2, nr. 2, § 51, stk. 2, nr. 3, § 51, § 51, stk. 3, § 53, §
55, stk. 2, § 55, stk. 5, § 61, stk. 2, 3. pkt., § 63, stk. 2, § 64, stk. 2. 1. pkt., § 64, stk. 3, 1. pkt., og stk. 7, § 64, stk. 5, 1. pkt., § 64, stk. 6, 1. pkt., § 68 a,
stk. 3, 1. pkt., § 70 g, stk. 2, 1. pkt., § 68 a, stk. 3, 2. pkt., § 68 c, stk. 2, § 68 d, stk. 2, § 70 a, stk. 1, 1. pkt., § 68 g, stk. 3, § 70 a, stk. 2, § 75 n, stk. 1, 2.
pkt., § 75 o, overskriften før § 89, § 89, § 91, § 98 a, stk. 1, § 98 a, stk. 3, nr. 3, § 98 a, stk. 3, nr. 4, § 98 a, stk. 3, § 98 a, § 98 b, stk. 1, nr. 1-3, § 98 b, stk.
1, nr. 3, § 98 b, stk. 2, § 98 b, § 98 c, stk. 1, § 98 c, stk. 3, § 98 e, § 98 g, stk. 1, § 98 g, stk. 2, § 102, stk. 4, § 110, stk. 2, 1. pkt., § 118, § 122, § 123, stk. 1,
§ 127, stk. 2 og stk. 3.
Lovændringen vedrører lovens § 68 d, stk. 1 og stk. 2.
Lovændringen vedrørende lovens § 51, stk. 2, nr. 2, og stk. 3, nr. 2, §§ 75 z-75 å, § 98 b, stk. 1, nr. 2, § 98 e, stk. 3, og § 99, stk. 2, nr. 2-4.
Lovændringen vedrører lovens § 75 x, § 109, stk. 2, 2. pkt., § 120, stk. 1, nr. 1, § 121 og § 122, stk. 1.
Lovændringen vedrører lovens § 1, nr. 3, 2, nr. 2, 3, 12 og 13, § 2, nr. 10, § 4, stk. 2, § 4 a, stk. 2, § 10 a, stk. 1, 1. pkt., § 11, stk. 3, overskriften før § 21 b,
§ 21 b, stk. 8, 24, stk. 2 og 7, § 51, stk. 2, nr. 2, og stk. 3, nr. 2, § 75 o, overskriften til kapitel 17, § 92, stk. 1 og 2, §§ 93 og 94, § 96, stk. 1-3, overskriften
til kapitel 17 a, § 98 b, stk. 1, nr. 2 og 3, § 98 e, stk. 3, § 99, stk. 2, nr. 2-4,og § 118, stk. 3 og 4.
Lovændringen vedrører lovens § 2, nr. 11 og 14, § 68 a, stk. 9, § 68 d, stk. 1, 3, 5 og 6, og § 68 f, stk. 4.
Lovændringen vedrører lovens § 93, 2. pkt., § 96, stk. 3 og 54, § 96 c, 2. pkt., § 118, stk. 1, 4 og 5, § 118 a, stk. 1-4 og § 121 a.
Lovændringen vedrører lovens § 2, nr. 2 og 3, og § 31, stk. 1, 2. pkt.
Lovændringen vedrører lovens § 132, 1. pkt.
Lovændringen vedrører lovens § 51, stk. 2 og 3, § 55, stk. 3, kapitel 13 c, § 75 o, § 84, stk. 1, 1. pkt., § 98 b, stk. 1, nr. 2, § 98 e, stk. 3, § 99, stk. 2, nr. 2-4,
§ 118 a, stk. 1, nr. 2, § 128, stk. 3, og § 132, 1. pkt.
Lovændringen vedrører lovens § 68 d, stk. 2, og § 70 a, stk. 2-4.

65

