Aftale om afbureaukratisering
Lidt lettere for alle
Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om
regeringens udspil til afbureaukratisering af ungeindsatsen, sanktionsreglerne og jobcentrenes modtagelse med følgende tilføjelser:

•

Unge under 25 år, der har deltaget i en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse, kan få en forlængelse af perioden på 6 år (referenceperioden), inden for hvilken de har ret til 4 års dagpenge.
• Forlængelsen af referenceperioden for alle omfatter uddannelsesperioden
forud for det fyldte 25. år. For unge, der deltager i uddannelsen på baggrund af et uddannelsespålæg, kan uddannelsesperioder forlænge referenceperioden indtil det fyldte 30. år.
• De unge vil dermed som udgangspunkt kunne vende tilbage til dagpengesystemet med bevarelse af de rettigheder, som pågældende havde forud
for uddannelsen, dvs. med op til 4 års ydelser og med den oprindeligt beregnede dagpengesats.

•

Unge under 30 år, der deltager i en kompetencegivende uddannelse, som giver
ret til optagelse i en a-kasse, kan fritages for at betale det obligatoriske medlemsbidrag:
• Fritagelsen kan gives for 1 år ad gangen og højst for i alt 5 år.
• De unge vil dermed som udgangspunkt kunne få en væsentlig ”rabat” på
a-kassekontingentet, mens de er i uddannelse.

•

Unge dagpengemodtagere under 25 år, som får pålæg om at påbegynde ordinær uddannelse, kan få den valgte uddannelse som tilbud på den ydelse, de er
berettiget til efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., dog ikke længere end
indtil 6 måneders sammenlagt ledighed. Disse unge er under tilbuddet fritaget
for rådighed.

•

Punktsanktionerne for starthjælpsmodtagere og unge kontanthjælpsmodtagere
nedsættes.
• Punktsanktionen på 2.194 kr. for voksne forsørgere og ikke-forsørgere på
kontanthjælp nedsættes til 1.462 kr. (svarende til 898 kr. efter skat).
• Punktsanktionen på 707 kr. for unge udeboende på henholdsvis start- og
kontanthjælp samt voksne starthjælpsmodtagere nedsættes til 370 kr. (svarende til ca. 227 kr. efter skat).
• Punktsanktionen for unge hjemmeboende på henholdsvis start- og kontanthjælp nedsættes fra 353 kr. til 227 kr. (227 kr. efter skat).

I appendiks til aftaleteksten foreligger en mere detaljeret og samlet oversigt over aftalen.
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