12. januar 2011

Væk med bøvlet:
46 initiativer skal fjerne bureaukrati
i beskæftigelsesindsatsen

En beskæftigelsesindsats med mindre bøvl

Beskæftigelsesindsatsen skal være mindre bureaukratisk. Derfor fremlægger regeringen en samlet plan for, hvordan papirgange og regler kan fjernes eller gøres mere enkle. Ledige, virksomheder, selvstændige, kommuner og a-kasser, der til daglig
bruger og har nytte af et velfungerende arbejdsmarked, kan se frem til en mindre
bøvlet hverdag.
Planen betyder, at medarbejdere i kommunerne bliver aflastet for administrative
opgaver svarende til 94 millioner kroner. Det svarer til ca. 140 fuldtidssagsbehandlere ude i kommunerne. Det kan give mere tid til at hjælpe mennesker i job.
Planen indeholder 46 initiativer, der skal fjerne bureaukrati. De mange initiativer
kommer fra borgere, virksomheder, organisationer og medarbejdere i kommuner
og a-kasser, som i deres daglige arbejde ved, hvor papirarbejdet har hobet sig op,
og reglerne er bureaukratiske.
Langt de fleste initiativer skal nu forhandles med de politiske partier i Folketinget,
inden de kan blive gennemført ved lovændringer.
Alle får en nemmere hverdag

Med 46 initiativer kommer ledige, virksomheder, selvstændige, kommuner og akasser til at opleve mindre bureaukrati i beskæftigelsesindsatsen.
Ledige

Ledige skal fx ikke længere møde op til samtaler i jobcentret, i aktivering eller
sende et bestemt antal jobansøgninger, hvis de inden for fire uger starter i et nyt
job, skal på barsel, efterløn eller pension.
Ledige skal heller ikke længere dobbeltregistrere sig og udfylde en masse papirer,
hvis de bliver syge. Fremover skal forsikrede ledige blot syge- og raskmelde sig ét
sted – nemlig på nettet. Det bliver også langt nemmere for forsikrede ledige at
melde ferie og blive overflyttet til en anden a-kasse. Cv’et, som ledige skal udfylde
på Jobnet, bliver enklere og mere brugervenligt. Og ledige skal kunne kommunikere elektronisk med jobcentret – fx booke samtaler og følge deres egen sag via Jobnet.
Virksomheder

Virksomheder slipper fx i højere grad for at få jobansøgninger fra mennesker, der
reelt ikke leder efter et nyt job. Tiden kan de i stedet bruge på seriøse ansøgninger.
De slipper også for at udfylde og indsende blanketter til kommunen, når de har
holdt sygefraværssamtaler med deres medarbejdere.

Det bliver også langt nemmere for virksomheder at få udbetalt løntilskud til ansatte
i fleksjob. De slipper for manuelt at udfylde en blanket og sende den ind til kommunen. I stedet kan de via nettet søge om at få udbetalt løntilskud. Der er iværksat
en foranalyse, som er forankret i KL.
Selvstændige

For selvstændige bliver det fx nemmere, hvis deres medhjælpende ægtefælle
ønsker at stoppe i virksomheden og modtage dagpenge eller gå på efterløn.
De meget strenge krav til dokumentation, når en medhjælpende ægtefælle
ønsker at træde ud af virksomheden, bliver lempet. Krav, som i princippet
betyder, at den medhjælpende ægtefælle i en selvstændig virksomhed ikke
får mulighed for at modtage dagpenge eller efterløn.
Selvstændige, der har en langvarig eller kronisk lidelse, får også mulighed
for at få sygedagpenge allerede fra den første sygedag. Det sker ved at de,
på samme måde som lønmodtagere, får mulighed for at indgå en § 56-aftale.
Sygedagpengereglerne til selvstændige bliver også mindre bureaukratiske
og mere fleksible. Selvstændige skal fremover kunne modtage sygedagpenge i fem ud af ugens syv dage. I dag kan de kun modtage sygedagpenge i de
fem hverdage og altså ikke på lørdage og søndage, hvor de ellers skulle have været på arbejde. De får dermed den samme fleksibilitet, som lønmodtagere har.
A-kasser

A-kasserne skal fx ikke længere holde sygesamtale og udfylde en blanket,
når deres medlemmer er ledige og bliver syge. A-kasserne skal heller ikke
længere rådighedsvurdere deres medlemmer, når de to gange har meldt sig
syge til samtaler eller tilbud
A-kasserne – og deres medlemmer – kommer også til at opleve, at det bliver
langt mindre bureaukratisk at overflytte medlemmer til en anden a-kasse.
Og de kan nøjes med at holde telefoniske samtaler eller kontakt per e-mail
eller brev med de ledige, der går i job, på barsel, efterløn eller pension inden
for de næste fire uger. Ligesom a-kasserne ikke længere skal pålægge disse
personer at søge job.
Kommunerne

For kommunerne betyder planen fx, at de får nemmere ved at sikre en effektiv og koordineret virksomhedsindsats i jobcentrene, da de får et samlet
overblik over, hvilke virksomheder der har personer ansat på særlige vilkår.
Afbureaukratiseringsplanen betyder også, at det bliver langt mere enkelt for
kommunerne at holde styr på, hvordan de skal følge op over for forskellige
grupper af borgere. Der bliver ens opfølgning til alle.
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Kommunerne skal heller ikke længere rådighedsvurdere ledige, når de har
meldt sig syge to gange til fx samtaler i jobcentret. Kommunerne slipper
dermed for en masse rådighedsvurderinger og detailregler, når ledige flere
gange melder sig syge.
Kommunerne slipper også for de besværlige regler om forrevalidering, som
bliver afskaffet, fordi alle borgere, der har behov for det, kan få beskæftigelsesrettede tilbud efter de almindelige regler.
Fremover bliver sygeopfølgningen for kontanthjælpsmodtagere langt mere
enkel. Det bliver også langt nemmere for kommunerne at administrere løntilskud til elever, da der kun bliver et regelsæt.

Sådan er initiativerne blevet til

Det kritiske eftersyn af reglerne og arbejdsgange i beskæftigelsesindsatsen blev
sat i gang i april 2010. Alle har kunnet skrive til postkassen ”Væk med bøvlet, Inger” fra midten af april til den 1. juli 2010 med forslag til at forenkle og afbureaukratisere beskæftigelsesindsatsen. Samtidig er der indhentet ideer og forslag fra
fokusgruppeinterview med medarbejdere fra jobcentre og a-kasser, ledige, virksomheder, andre aktører, kommunale revisorer, Dansk Socialrådgiverforening og
HK-Kommunal og AK-Samvirke.
Der er kommet over 1.700 konstruktive bidrag og gode ideer ind. Et eksternt konsulentfirma har indsamlet og bearbejdet bidragene. Derudfra er der udarbejdet en
rapport ”Afbureaukratisering af beskæftigelsesindsatsen”, som indeholder 389
forslag til områder, der kan forenkles. Forslagene er fordelt på 25 temaer.
Henvendelserne har berørt en lang række emner i beskæftigelsesindsatsen.
Flest henvendelser har handlet om:
•
•
•
•
•
•

Reglerne om jobsøgning og rådighed.
Mulighederne for vejledning og opkvalificering.
Samtaler i jobcentre, hos andre aktører og i a-kasser.
Jobcentrenes kommunikation og kompetencer.
Reglerne om dagpenge.
Forskellige dokumentationskrav, blanketter og it.

Rapporten peger på, at der er mange gode forslag, men udfordringen er, at der er
flere modstridende forslag og mange overlap.
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Regeringens 46 initiativer
Samtaler og kontakt

Initiativ

Målgruppe

Afskaffelse af a-kassens rådighedsvurdering ved
sygdom
Forenklede sanktioner ved udeblivelse fra samtaler
(forsikrede ledige)
En mindre intensiv indsats for ledige – på vej i job,
barsel, efterløn eller pension
Ens opfølgning for alle – uanset hvilken forsørgelse, de modtager
Arbejdsgivers pligt til at indsende oplysninger til
kommunen om sygefraværssamtaler afskaffes

A-kasser

1.6
1.7

A-kassens pligt til at holde sygesamtaler afskaffes
Sygeopfølgning for modtagere af kontanthjælp forenkles og integreres i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

A-kasser og borgere
Kommuner

1.8

Afskaffelse af kommunernes rådighedsvurdering
ved sygdom
Mere elektronisk kommunikation mellem borger og
jobcenter
Digitalisering af syge- og raskmelding for forsikrede ledige
Digitalisering af feriemelding for forsikrede ledige

Kommuner

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.9
1.10
1.11

Borgere og a-kasser
Kommuner og a-kasser
Kommuner
Virksomheder og kommuner

Borgere og kommuner
Borgere, kommuner og
a-kasser
Borgere og a-kasser

Aktive tilbud

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17

Initiativ

Målgruppe

Afskaffelse af særregler for ledige i aktivering
Afbureaukratisering af ordningen om 6 ugers selvvalgt uddannelse
Afskaffelse af timekrav til ret og pligt tilbud for
dagpengemodtagere
Afskaffelse af særregler for kontaktforløbet
Bortfald af måltal for brugen af anden aktør
Begrænsning af fortrydelsesretten ved bortfald af
sygedagpenge
Fælles timesats til personlige assistenter efter Kompensationsloven
Afskaffelse af det årlige møde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd, Danske Handicaporganisationer og offentlige arbejdsgivere
Bedre mulighed for deltagelse i AMU-kurser for
sygemeldte
Jobcentrenes adgang til at søge i CV'er –formidling
Modernisering og forenkling af CV'et på Jobnet
Virksomhedsoverblik over personer ansat på særlige vilkår
Private aktører skal have adgang til kommunernes
jobplanmodul
Konsolidering og udbygning af det fælles datagrundlag

A-kasser
Borgere, kommuner og
a-kasser
Borgere og kommuner

Ophævelse af de særlige regler om forrevalidering
Forenkle reglerne om revalidering på virksomhed
med overenskomstmæssig løn
Forenkle reglerne om revalidering på virksomhed i
elevforhold

Kommuner
Virksomheder og kommuner
Virksomheder og kommuner

Borgere og kommuner
Kommuner
Kommuner
Kommuner
De Regionale Beskæftigelsesråd
Borgere og kommuner
Kommuner
Borgere
Kommuner
Kommuner og private
aktører
Alle aktører på beskæftigelsesområdet
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2.19
2.20

Mulighed for ansættelse i privat løntilskud inden
seks måneders ledighed
Harmonisering af befordringsgodtgørelse
Nyhedsmail til virksomheder om nye regler

2.21

Samlet behandling af særregler

2.18

Selvstændige/virksomheder
Initiativ
Lettere adgang for medarbejdende ægtefæller til at
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

stoppe i virksomheden og få dagpenge
Afskaffelse af kombinationsforsikringen
Selvstændige med kronisk eller langvarig lidelse får
mulighed for sygedagpenge fra 1. sygedag (§ 56aftale)
Selvstændiges beskæftigelseskrav for sygedagpenge
harmoniseres med lønmodtageres
5-dages sygedagpenge for selvstændige som for
lønmodtagere
Digitalisering af arbejdsgivers anmodning om udbetaling af løntilskud og tilskud til fleksjob

Kommuner
Borgere og kommuner
Alle aktører på beskæftigelsesområdet
Kommuner

Målgruppe
Virksomheder
A-kasser
Virksomheder

Kommuner
Virksomheder
Virksomheder og kommuner

Enklere ydelser
Initiativ
Målgruppe
Afskaffelse af krav om beskæftigelse ved optagelse Borgere og a-kasser
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

i a-kasser
Afskaffelse af særregler ved overflytning mellem a- Borgere og a-kasser
kasser
Sygedagpenge stoppes ved tilkendelse af pension
Kommuner
A-kassen udbetaler sygedagpenge ved ledige med- Borgere og kommuner
lemmers kortvarige sygefravær (op til 2 uger)
Ændring af bestemmelsen om genoptjening af retten til sygedagpenge
Enklere procedure for regulering af sygedagpenge
ved årsskiftet
Forenkling af partshøring
Afskaffelse af de særlige regler om flyttehjælp til
ledige

Kommuner
Kommuner og a-kasser
Borgere og kommuner
Kommuner
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1. Samtaler og kontakt
1.1 Afskaffelse af a-kassens rådighedsvurdering ved sygdom

I dag skal a-kassen vurdere, om modtagere af dagpenge står til rådighed for arbejdsmarkedet, når de to gange har meldt sig syge i forbindelse med samtaler og
tilbud. A-kassen skal herefter lave en ny rådighedsvurdering, hver gang den ledige
igen melder sig syg i forbindelse med samtaler og tilbud.
Regeringen foreslår, at reglerne om rådighedsvurdering ved sygdom afskaffes, da
a-kassen altid – hvis der opstår tvivl om rådigheden – skal vurdere, om ledige står
til rådighed.
1.2 Forenklede sanktioner ved udeblivelse fra samtaler (forsikrede ledige)

Når en dagpengemodtager udebliver fra en samtale, modtager personen forskellige
sanktioner alt afhængigt af, om det er første, anden eller tredje gang, at personen
udebliver.
Regeringens foreslår, at sanktionerne forenkles, så ledige altid modtager den samme sanktion, når de udebliver fra samtaler. Sanktionen skal være en ”så længe”sanktion, som betyder, at man ikke modtager dagpenge for den dag, man udebliver
fra samtalen, og indtil man henvender sig om udeblivelsen igen.
1.3 En mindre intensiv indsats for ledige – på vej i job, barsel, efterløn eller pension

Det kan virke formålsløst, at ledige skal pålægges at søge konkrete job eller møde
til samtaler eller tilbud, hvis de kan dokumentere, at de har et nyt job på hånden, at
de skal på barsel, efterløn eller pension inden for den nærmeste fremtid. Samtidig
giver det virksomheder unødvendigt arbejde at modtage ansøgninger fra personer,
som ikke ønsker et job. Også kommuner og a-kasser bruger mange ressourcer på
ledige, der alligevel er på vej i job, barsel, efterløn eller pension.
Regeringen foreslår, at ledige, som er på vej i job, på barsel, efterløn eller pension
inden for de næste fire uger, skal være omfattet af en mindre intensiv indsats. Det
indebærer, at de ikke længere skal møde personligt op til samtaler i jobcentret eller
hos a-kassen, og at de heller ikke skal deltage i nye aktive tilbud. De skal desuden
kun søge job, som det er relevant for dem at søge i den sidste del af ledighedsforløbet, fx vikar- og afløserjob.
Hvis der er en god grund til det, kan jobcenteret efter en konkret vurdering beslutte,
at en person fortsat skal være omfattet af den almindelige beskæftigelsesindsats.
Det kan fx være tilfældet, hvis jobcenteret vurderer, at der er tale om misbrug eller
spekulation.
1.4 Ens opfølgning for alle – uanset hvilken forsørgelse, de modtager

Der er i dag mange forskellige regler og krav til, hvordan jobcentrene skal holde
samtaler med borgere.
Regeringen foreslår, at samtalerne bliver simplificeret ved at indføre tre typer samtaler, der så gælder for alle borgere – uanset hvilken forsørgelse, de modtager.
De tre typer samtaler afhænger af den form, som jobcenteret skal følge op på:
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•
•

•

Borgere skal som udgangspunkt altid møde personligt op til samtaler hos
jobcentret.
Ledige, som er på vej i job, på barsel, efterløn eller pension, og som er omfattet af en mindre intensiv indsats, skal ikke møde personligt op til samtaler. Det betyder, at samtaler og kontakt sker via telefon, e-mail eller brev.
Det samme gælder for syge, som snart bliver raskmeldt.
Alvorligt syge skal ikke møde op til samtaler hos jobcentret, og de skal ikke have kontakt med jobcentret per e-mail eller telefon. Alvorligt syge skal
ingen kontakt have med jobcentret.

1.5 Arbejdsgivers pligt til at sende oplysninger til kommunen om sygefraværssamtalen afskaffes

Siden januar 2010 har arbejdsgivere haft pligt til at holde sygefraværssamler med
deres medarbejdere, når de har været sygemeldt i fire uger. Efter samtalen har arbejdsgiverne også pligt til at indberette oplysninger til kommunen på en særlig
blanket. Det viser sig dog, at kommunerne ikke finder oplysningerne relevante, og i
mange tilfælde er den sygemeldte raskmeldt, inden kommunen overhovedet bliver
inddraget.
Regeringen foreslår, at arbejdsgiverens pligt til at sende oplysninger til jobcentret
om sygefraværssamtalen afskaffes. Arbejdsgiverens pligt til at afholde samtalen
fastholdes.
1.6 A-kassens pligt til at holde sygesamtaler afskaffes

Siden efteråret 2009 har a-kasserne haft pligt til at holde sygesamtaler med deres
ledige medlemmer, når de har været sygemeldt i fire uger. Det viser sig dog, at
hverken a-kassen eller jobcenteret vurderer, at samtalen bidrager til at få den sygemeldte hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet. Samtidig oplever sygemeldte ledige, at de både bliver kaldt til samtaler hos a-kassen og jobcentret inden for ganske
kort tid.
Regeringen foreslår, at a-kassens pligt til at holde sygesamtaler med deres medlemmer afskaffes, så sygemeldte ledige kun skal til samtaler hos kommunen. Kommunen skal fortsat følge op over for sygemeldte efter otte ugers sygefravær.
1.7 Sygeopfølgning for personer på blandt andet kontanthjælp forenkles og integreres i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Når en person på kontanthjælp, starthjælp, ledighedsydelse eller særlig ydelse i dag
er blevet syg, skal kommunen vurdere, om der er behov for at udarbejde en sygeopfølgningsplan.
Regeringen foreslår at sygeopfølgningen i stedet indgår i det individuelle kontaktforløb, så kommunerne ikke længere skal udarbejde en selvstændig sygeopfølgningsplan for den sygemeldte. Kommunen skal foretage de nødvendige sygeopfølgningstiltag som et led i det individuelle kontaktforløb, der sker for alle ledige.

1.8 Afskaffelse af kommunerne rådighedsvurdering ved sygdom
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I dag skal kommunen vurdere, om personer på kontanthjælp eller starthjælp står til
rådighed for arbejdsmarkedet, når de to gange har meldt sig syg i forbindelse med
jobsamtaler og tilbud. Kommunen skal herefter foretage en ny rådighedsvurdering,
hver gang de igen melder sig syge til samtaler og tilbud.
Regeringen foreslår, at reglerne om rådighedsvurdering ved sygdom afskaffes,
da kommunen altid – hvis der opstår tvivl om rådigheden – skal vurdere, om ledige
står til rådighed
1.9 Mere elektronisk kommunikation mellem borger og jobcenter

Borgere, der har kontakt med jobcentrene, ønsker bedre muligheder for selv at følge deres egen sag og i det hele taget at kommunikere elektronisk med jobcentret. I
dag sender jobcentret en lang række breve og dokumenter til borgerne, som de skal
svare på enten per telefon eller brev.
Regeringen foreslår, at borgerne skal have bedre muligheder for at kommunikere
elektronisk med jobcentret. Det skal ske fra ”Min side” på Jobnet, hvor borgerne fx
skal kunne acceptere deres jobplan, svare på partshøringsbreve give samtykke ved
flytning og bedre mulighed for syge- og raskmelding
1.10 Digitalisering af syge- og raskmelding for forsikrede ledige

Når forsikrede ledige bliver syge, skal de melde det til både deres a-kasse og jobcenter, og derefter skal de bære en papirblanket fra a-kassen til jobcentret. Når de
skal raskmeldes og modtage dagpenge igen, skal de fysisk henvende sig til tre forskellige steder – både ydelseskontoret i kommunen, jobcenteret og a-kassen.
Regeringen foreslår at digitalisere både syge- og raskmelding for forsikrede ledige,
så de kun skal syge- og raskmelde sig på Jobnet, som de kan gøre hjemmefra.
1.11 Digitalisering af feriemelding for forsikrede ledige

Forsikrede ledige skal i dag melde ferie til både jobcentret via Jobnet og til akassen.
Regeringen foreslår at digitalisere feriemeldingen for forsikrede ledige, så de kun
skal melde ferie på Jobnet. A-kassen får direkte besked om feriemeldingen via Jobnet.
2. Aktive tilbud
2.1 Afskaffelse af særregler for ledige i aktivering

Aktiveringsydelsen blev afskaffet, da det enstrengede beskæftigelsessystem blev
etableret. Det betyder, at forsikrede ledige modtager dagpenge og ikke aktiveringsydelse, når de deltager i aktivering. Men det har ikke medført nogen administrativ
lettelse hverken for de ledige eller a-kasserne, fordi samtlige særregler, der knyttede sig til aktiveringsydelsen, er bibeholdt.
Regeringen foreslår at afskaffe særreglerne, så alle ledige – uanset om de deltager i
aktivering eller ej – bliver omfattet af de samme dagpengeregler.
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2.2 Afbureaukratisering af ordningen om 6 ugers selvvalgt uddannelse

Ordningen om 6 ugers selvvalgt uddannelse for forsikrede ledige blev overført
uden ændringer fra Undervisningsministeriet til Beskæftigelsesministeriet pr. 1.
august 2009. Regler om rettigheder og pligter følger dermed reglerne i Undervisningsministeriets regi, hvorfor de ikke harmonerer med de øvrige regler i beskæftigelseslovgivningen. Fx står ledige, som deltager i 6 ugers selvvalgt uddannelse, ikke fuldt ud til rådighed for arbejdsmarkedet som andre ledige, og de modtager ikke
dagpenge som andre, men derimod uddannelsesydelse, som svarer til den højeste
dagpengesats. Administrationen af ordningen og proceduren for deltagerbetaling er
desuden meget kompliceret.
Regeringen foreslår, at reglerne for 6 ugers selvvalgt uddannelse tilpasses beskæftigelseslovgivningen, og at administrationen af ordningen afbureaukratiseres. Det
indebærer samtidig, at ledige, der deltager i 6 ugers selvvalgt uddannelse, ikke bliver stillet bedre end andre ledige.
2.3 Afskaffelse af timekrav til ret og pligt tilbud for dagpengemodtagere

Når dagpengemodtagere skal i aktive tilbud, er det et krav, at aktiviteten skal vare
mindst 25 timer om ugen. Kravet om, at et tilbud skal vare mindst 25 timer, kan
blokere for, at ledige får det bedste tilbud. I stedet er der behov for, at kommunerne
kan tilrettelægge den aktive indsats mere fleksibelt, så de kan tage hensyn til den
enkeltes behov.
Regeringen foreslår at afskaffe kravet om, at et ret- og pligt tilbud til dagpengemodtagere skal vare minimum 25 timer om ugen.
2.4 Afskaffelse af særregler for kontaktforløbet

I dag har ledige krav på en jobsamtale senest hver tredje måned. Derudover er der
særlige krav om, at kontakten med den ledige skal være mere intensiv, hvis ledige
har kvalifikationer inden for erhvervsområder med mangel på arbejdskraft, hvis der
er tvivl om rådighed, eller hvis der er risiko for, at den ledige ikke selv kan finde et
job.
Regeringen foreslår at afskaffe særreglerne med et særligt intensivt kontaktforløb
for udvalgte ledige. Det skal sikre, at sagsbehandlerne får større fokus på altid at
give den enkelte ledige en individuel tilpasset og intensiveret indsats.
2.5 Bortfald af måltal for brug af anden aktør

Kommunalbestyrelsen skal hvert år fastsætte måltal for, hvor stor en del af beskæftigelsesindsatsen, der skal varetages af andre aktører. Men måltallet bruges i praksis ikke af kommunerne og Arbejdsmarkedsstyrelsen, da det er vanskeligt at fastsætte.
Regeringen foreslår, at kommunalbestyrelsen ikke længere skal være forpligtet til
at fastsætte måltal for, hvor stor en del af beskæftigelsesindsatsen, der skal varetages af andre aktører.
2.6 Begrænsning af fortrydelsesretten ved bortfald af sygedagpenge

Sygemeldte mister retten til sygedagpenge, hvis de ikke deltager i kommunernes
opfølgningsindsats. De har dog ret til at fortryde inden for fire uger, og retten gæl9

der, uanset hvor mange gange de udebliver. Fortrydelsesreglen er med til at forsinke sygeopfølgningen.
Regeringen foreslår, at sygemeldte under et sygdomsforløb kun skal have mulighed
for at kunne benytte fortrydelsesreglen én gang. Det vil være en administrativ lettelse for kommunerne og indebærer, at reglerne ikke bruges til gentagne gange at
forsinke sygeopfølgningen.
2.7 Fælles timesats for personlige assistenter efter Kompensationsloven

Personer med funktionsnedsættelser kan få bevilliget en personlig assistance på arbejdspladsen. Arbejdsgiveren kan få tilskud til assistentens løn. Tilskuddet fastsættes af kommunen ud fra assistentens anciennitet. Der findes i dag fem satstrin med
meget lille forskel mellem satserne.
Regeringen foreslår, at arbejdsgivere altid får det samme tilskud til assistentens
løn. De nuværende fem satstrin bliver erstattet af en sats, som fx kan være den midterste sats. Med kun én sats bliver det nemmere for kommunerne at administrere
ordningen.
2.8 Afskaffelse af det årlige møde mellem Det Regionale Beskæftigelsesråd, Danske Handicaporganisationer og offentlige arbejdsgivere

Det Regionale Beskæftigelsesråd skal mindst en gang om året holde et møde med
repræsentanter for Danske Handicaporganisationer og offentlige arbejdsgivere,
hvor den arbejdsmarkedspolitiske situation i beskæftigelsesregionen for handicappede personer drøftes
Regeringen foreslår, at det årlige møde bliver afskaffet.
2.9 Bedre mulighed for at deltage i AMU-kurser for sygemeldte

Hvis sygemeldte starter på en erhvervsrettet uddannelse, efter de er blevet syge,
kan de kun modtage sygedagpenge, hvis de maksimalt deltager i seks timers undervisning om ugen. Til gengæld er det muligt for kommunerne at give sygemeldte
tilbud om vejledning og opkvalificering efter LAB-loven, hvor der ikke er et maksimalt timeloft på tilbuddet.
Regeringen foreslår at fjerne det makimale timeloft på seks timers undervisning om
ugen, så reglerne bliver ens for alle sygemeldte.
2.10 Jobcentrenes adgang til at søge i CV’er – formidling

Hvis sagsbehandlere i jobcentrene i dag skal finde kvalificerede ledige til et jobopslag, skal de bruge to forskellige it-systemer.
Regeringen foreslår, at sagsbehandlerne skal kunne søge i CV’erne på Jobnet fra
eget sagsbehandlingssystem og på den måde finde kandidater blandt ledige til de
enkelte jobopslag.
2.11 Modernisering og forenkling af CV’et på Jobnet

Mange ledige oplever, at CV’et, som de skal udfylde på Jobnet, er tungt og omstændeligt.
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Regeringen foreslår, at CV’et på Jobnet bliver enklere og mere individuelt tilpasset. Det skal fx være mere fleksibelt, hvilke oplysninger der skal udfyldes og i
hvilken rækkefølge. Det skal også være muligt for den enkelte at redigere fx opsætningen. Det vil gøre CV’et mere brugervenligt og anvendeligt for ledige, virksomheder, a-kasser og for sagsbehandlere i jobcentrene.
2.12 Virksomhedsoverblik over personer ansat på særlige vilkår

Jobcentrene har i dag ikke fuldt overblik over, hvilke virksomheder der har personer ansat på særlige vilkår med støtte fra et jobcenter.
Regeringen foreslår, at jobcentrene skal have adgang til oplysninger om virksomhedernes brug af særlige ansættelser (løntilskud, virksomhedspraktik, fleksjob, løntilskud for førtidspensionister, voksenelever og rotationsvikarer) de seneste to år.
Jobcentrene får dermed nemmere ved at planlægge og koordinere deres opsøgende
arbejde over for virksomhederne.
2.13 Private aktører skal have adgang til kommunernes jobplanmodul

Private aktører i beskæftigelsesindsatsen har i dag ikke adgang til de it-systemer,
som jobcentrene bruger. Derfor bliver private aktører nødt til at sende lediges jobplaner til jobcentrene, som så indtaster oplysningerne.
Regeringen foreslår, at private aktører får adgang til de kommunale it-systemers
jobplanmodul, så de selv kan indtaste jobplanerne. De private aktører får samtidig
mulighed for at se relevante oplysninger om de ledige.
2.14 Konsolidering og udbygning af det fælles datagrundlag

Jobcentre, a-kasser og private aktører har i dag mangelfuld adgang til relevante data om den enkelte lediges sag.
Regeringen foreslår at udbygge det fælles datagrundlag, så alle aktører har de relevante data. Det understøtter også en nationalt sammenhængende beskæftigelsesindsats for ledige på tværs af de aktører, der løbende har kontakt med ledige.
2.15 Ophævelse af de særlige regler om forrevalidering

Reglerne om forrevalidering er forældede. Behovet for at give tilbud om forrevalidering, inden en egentlig revalidering, kan i dag imødekommes ved at bruge de almindelige regler om tilbud. Det skyldes, at alle, som har behov for det, i dag kan få
beskæftigelsesrettede tilbud.
Regeringen foreslår at afskaffe de særlige regler om forrevalidering. Under forrevalidering modtager man sin hidtidige ydelse, fx kontanthjælp eller sygedagpenge.
For at sikre, at der fortsat kan tages hensyn til særlige behov, foreslår regeringen
også, at det er muligt for alle med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne at få
støtte til visse særlige udgifter.
2.16 Forenkle reglerne om revalidering på virksomhed med overenskomstmæssig
løn

Ledige, der i et revalideringsforløb er ansat i et løntilskudsjob, kan kun modtage
den overenskomstmæssige løn, hvis de opfylder en række særlige betingelser. Hvis
betingelserne ikke er opfyldt, modtager de revalideringsydelse. Betingelserne kan
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typisk være, at de er ældre end den sædvanlige uddannelsesalder, tidligere har haft
tilknytning til arbejdsmarkedet, eller at de har forsørgerpligt. Andre ledige end revalidender kan i dag komme i løntilskudsjob uden at opfylde de særlige betingelser.
Regeringen foreslår, at betingelserne og vilkårene for ansættelse med løntilskud
bliver de samme for revalidender, som de er for andre ledige.
2.17 Forenkle reglerne om revalidering på virksomhed i elevforhold

I dag er det ved elevforhold under revalidering et krav, at der foreligger særlige betingelser for, at der kan ydes løntilskud. Løntilskuddet fastsættes med udgangspunkt i forskellen mellem elevlønnen og den mindste overenskomstmæssige løn.
Voksenlærlingeordningen bygger også på et princip om et tilskud på forskellen
mellem den normale lave elevløn og voksenlønnen.
Regeringen foreslår, at revalidender i elevforhold bliver omfattet af voksenlærlingeordningen, så der kun bliver et regelsæt for tilskud til elever.
2.18 Mulighed for ansættelse i privat løntilskud inden seks måneders ledighed

EU-regler betyder, at ledige først efter seks måneders ledighed kan komme i løntilskudsjob i en privat virksomhed. Der er dog visse ledige, der kan blive fritaget
for kravet om seks måneders ledighed. Det gælder fx ledige uden en boglig eller
faglig uddannelse på gymnasieniveau og personer over 50 år. Undtagelserne er ikke implementeret i de danske regler. Danmark har valgt, at alle ledige skal opfylde
kravet om seks måneders ledighed, inden de kan blive ansat i privat løntilskud.
Regeringen foreslår, at personer uden en boglig eller faglig uddannelse på gymnasieniveau og personer over 50 år skal kunne blive ansat med løntilskud hos private
arbejdsgivere, inden de har været ledige i seks måneder. Det vil give jobcentrene
bedre muligheder for at give virksomhedsrettede tilbud til disse ledige.
2.19 Harmonisering af befordringsgodtgørelse

Reglerne om befordringsgodtgørelse er svære at overskue, da der gælder et sæt regler for dagpengemodtagere og et andet for kontant- og starthjælpsmodtagere.
Regeringen foreslår, at dagpenge-, kontant- og starthjælpsmodtagere skal have den
samme sats for befordringsgodtgørelse pr. km ud over 24 km, og at udbetalingen
skal være skattefri. Alle ledige skal efter jobcenterets konkrete vurdering kunne få
dækket faktiske udgifter til befordring, der skyldes nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Kontant- og starthjælpsmodtageres mulighed for at få 1.000 kroners befordringsgodtgørelse efter LAB § 83 skal bevares, men godtgørelsen dækker ikke
udgifter til befordring ud over 24 km.
2.20 Nyhedsmail til virksomheder om nye regler

Det kan være svært for virksomheder at følge med i, når der kommer nye regler på
beskæftigelsesområdet.
Regeringen foreslår, at Arbejdsmarkedsstyrelsen sender en nyhedsmail ud, når der
kommer nye regler eller sker ændringer i eksisterende regler. Dermed får arbejdsgivere og andre interessenter en let og overskuelig adgang til de nyeste regler.
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2.21 Samlet behandling af særregler

EU-borgere, der har ret til dagpenge fra bopælslandet i op til tre måneder, mens de
søger job i Danmark, skal registreres i jobcentrene. Der er cirka 300 sager årligt.
De relativt få sager er en administrativ byrde for jobcentrene, fordi det indebærer,
at sagsbehandlerne skal sætte sig ind i særlige EU-regler og procedurer.
Regeringen foreslår at samle sagsbehandlingen for jobansøgere fra EU-lande, der
får dagpenge fra hjemlandet, i de tre statslige Workindenmark-centre. De tre centre
håndterer i forvejen udenlandsk arbejdskraft.
3. Selvstændige og virksomheder
3.1 Lettere for medhjælpende ægtefælle at stoppe i virksomheden og få dagpenge

Reglerne om ægtefælleudtræden er komplicerede, fordi de medhjælpende ægtefæller skal dokumentere, at de ikke længere arbejder i virksomheder. Det betyder samtidig, at det er svært for a-kasserne at vurdere, om de har ret til dagpenge eller efterløn.
Regeringen foreslår, at en tro og love-erklæring underskrevet af begge ægtefæller
giver den medarbejdende ægtefælle ret til at udtræde. Hvis ægtefællen én gang er
udtrådt og derefter genindtræder, skal der gå mindst to år, inden den pågældende
igen kan udtræde på baggrund af en tro og love-erklæring og få ret til dagpenge eller efterløn. Hvis udtræden sker tidligere, kan der først udbetales dagpenge igen,
når den pågældende har arbejdet som lønmodtager i 52 uger inden for 65 uger.
3.2 Afskaffelse af kombinationsforsikringen

Selvstændige kan i dag forsikre sig mod ledighed med en kombinationsforsikring.
Men kun 1.500 personer anvender i dag ordningen. Reglerne er indviklede og svære at administrere for a-kasserne, som typisk ikke får vejledt deres medlemmer tilstrækkeligt om de konsekvenser, det får for udbetaling af dagpenge, hvis de bliver
ledige fra lønarbejdet og fortsætter med den selvstændige virksomhed.
Regeringen foreslår at afskaffe ordningen om kombinationsforsikring.
3.3 Selvstændige med kronisk eller langvarig lidelse får mulighed for sygedagpenge fra 1. sygedag (§ 56-aftale)

I dag kan lønmodtagere, der har en væsentlig forøget fraværsrisiko på grund af en
langvarig eller kronisk lidelse, indgå en såkaldt § 56-aftale med arbejdsgiveren,
som sikrer arbejdsgiveren sygedagpengerefusion allerede for medarbejderens første
sygedag. Det har hidtil ikke været muligt for selvstændige.
Regeringen foreslår, at selvstændige får samme mulighed for at indgå en § 56aftale som lønmodtagere. Det er en forudsætning, at fraværet skønnes at medføre
mindst 10 fraværsdage om året. Den selvstændige indgår aftalen med kommunen.

3.4 Selvstændiges beskæftigelseskrav for sygedagpenge harmoniseres med lønmodtageres
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For at selvstændige kan få sygedagpenge i dag, skal de inden for de seneste 12 måneder have udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed mindst 18 ½ time om ugen i
mindst seks måneder, heraf den seneste måned umiddelbart forud for sygefraværet.
Regeringen foreslår at ændre selvstændiges beskæftigelseskrav for sygedagpenge,
så det harmoniseres med kravet til lønmodtagere. Dermed indføres i stedet et krav
om 26 ugers selvstændig erhvervsvirksomhed op til sygefraværet og i denne periode beskæftigelse i mindst 240 timer.
3.5 5-dages sygedagpenge for selvstændige som for lønmodtagere

Selvstændige kan i dag kun få sygedagpenge, hvis de er syge på hverdage. Lønmodtagere får sygedagpenge på grundlag af en 5-dages uge, men kan også få sygedagpenge, hvis de er syge på lørdage og søndage, hvor de skulle have været på arbejde.
Regeringen foreslår, at der for selvstændige indføres en "5-dages sygedagpengeuge" svarende til den, der gælder for lønmodtagere.
3.6 Digitalisering af arbejdsgivers anmodning om udbetaling af løntilskud og tilskud
til fleksjob

Når virksomheder ansætter personer i løntilskud eller fleksjob, skal de i dag udfylde en række blanketter for at modtage løntilskuddet.
Regeringen foreslår at digitalisere virksomhedernes anmodninger om tilskud i forbindelse med offentlig og privat løntilskud og fleksjob. Dermed fjernes de blanketter, som virksomheder anvender, når de anmoder om tilskud, og tidsforbruget på
opgaven i virksomhederne og i kommunerne bringes ned på et minimum. Der er
iværksat en foranalyse, som er forankret i KL.
4. Enklere ydelser
4.1 Afskaffelse af krav om beskæftigelse ved optagelse i a-kasser

For at blive optaget i en a-kasse i dag, skal man have haft lønarbejde. Der stilles
ikke krav til arbejdets omfang. Det kan blot være en times arbejde. Til gengæld
kræves det, at arbejdet har fundet sted inden for de seneste to uger.
Regeringen foreslår at ophæve kravet om lønarbejde, når lønmodtagere skal optages i en a-kasse.
Optagelse i en fagligt afgrænset a-kasse afhænger af a-kassens vedtægter. A-kassen
definerer selv sit faglige område, og hvilken dokumentation de vil have for, om
personen kan optages.
4.2 Afskaffelse af særregler ved overflytning mellem a-kasser

De administrative regler om overflytning mellem a-kasser indeholder en lang række detaljerede bestemmelser, som a-kasserne anser for overflødige, forældede, og
som forhindrer en smidig overførsel mellem a-kasserne.
Regeringen foreslår at afskaffe de administrative regler om overflytning mellem akasser, så et medlem kan blive overflyttet til en anden a-kasse, hvis pågældende
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opfylder betingelserne for medlemskab af den pågældende a-kasse. Betingelserne
vil fremgå af den enkelte a-kasses vedtægter.
4.3 Sygedagpenge stoppes ved tilkendelse af pension

Når sygemeldte tilkendes og får udbetalt førtidspension, bliver sygedagpengene
fortsat udbetalt, indtil den særlige varighedsbegrænsning for pensionister på 26
uger er nået. Det betyder, at den sygemeldte modtager dobbeltydelse, dog med en
vis modregning.
Regeringen foreslår, at sygedagpengeudbetalingen ophører, når sygemeldte får udbetalt førtidspension.
4.4 A-kassen udbetaler sygedagpenge ved ledige medlemmers kortvarige sygefravær (op til 2 uger)

Når forsikrede ledige bliver syge, modtager de sygedagpenge i stedet for arbejdsløshedsdagpenge. Det betyder, at a-kassen stopper udbetalingen af arbejdsløshedsdagpenge, og kommunen starter udbetalingen af sygedagpenge.
Regeringen foreslår, at a-kassen skal administrere og udbetale sygedagpenge under
kortvarigt sygefravær – op til to uger. Det vil omfatte knap 40.000 sygeforløb om
året. Kommunen bliver dermed først inddraget efter de første to sygeuger.
4.5 Ændring af bestemmelsen om genoptjening af retten til sygedagpenge

Hvis retten til 52 ugers sygedagpenge er brugt op, er der et krav om, at personer
skal have været arbejdsdygtig i mindst 13 uger, inden de igen har ret til sygedagpenge. Der gælder imidlertid en undtagelsesregel, som indebærer, at personer, der
har været arbejdsdygtig i mindre end 13 uger, alligevel kan modtage sygedagpenge.
Regeringen foreslår at ophæve undtagelsesreglen, så kravet om at være arbejdsdygtig i mindst 13 uger gælder alle. Dermed bliver det i alle tilfælde et krav for genoptjening af sygedagpenge, at den person, der sygemeldes igen efter at have fået udbetalt sygedagpenge i mere end 52 uger inden for de seneste 18 måneder, har været
arbejdsdygtig i mindst 13 uger.
4.6 Enklere procedure for regulering af sygedagpenge ved årsskifte

For at sikre at sygedagpenge bliver reguleret rigtigt ved årsskiftet, sender kommunen hvert år i januar en blanket til de sygemeldte, der er medlem af en a-kasse.
Blanketten skal bruges til at vise, at den sygemeldte fortsat er medlem af a-kassen.
Den sygemeldte skal kontakte sin a-kasse for at få udfyldt blanketten og bagefter
sende den retur til kommunen.
Regeringen foreslår at forenkle proceduren for regulering af sygedagpenge ved årsskiftet, så kommunen uden at indhente oplysninger fra den sygemeldtes a-kasse
kan foretage satsreguleringen efter sygedagpengelovens regel herom.
4.7 Forenkling af partshøring

Kommunen skal i dag foretage en partshøring, inden den kan tage stilling til, om
borgeren skal have en sanktion. Problemet er imidlertid, at borgeren ofte først henvender sig, når afgørelsen rent faktisk er truffet. Herefter skal kommunen vurdere,
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om afgørelsen skal ændres på baggrund af de oplysninger, som kommunen efterfølgende har modtaget fra borgeren.
Regeringen foreslår, at Arbejdsmarkedsstyrelsen vejleder kommunerne i, at de kan
indarbejde en såkaldt ”agterskrivelse” i partshøringen, så borgeren får oplyst, hvilken sanktion som vil blive givet på baggrund af de oplysninger, der er om hændelsen. Målet er, at flere borgere svarer på partshøringen, inden kommunen træffer afgørelsen om sanktion.
4.8 Afskaffelse af de særlige regler om flyttehjælp til ledige

Ledige kan i dag modtage hjælp til flytning i tilfælde, hvor de flytter bopæl i forbindelse med, at de får et nyt job. Muligheden anvendes dog stort set ikke. Inden
for de seneste år er den i gennemsnit brugt af 14 personer årligt. Ordningen er derfor uden arbejdsmarkedspolitisk betydning.
Regeringen foreslår at afskaffe ordningen om flyttehjælp.

16

