Initiativbeskrivelse

Alle målgrupper omfattes af standby-ordningen

Baggrund

For visse målgrupper i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) kan jobcentrets opfølgning foregå uden kontakt til sygemeldte personer, hvis der er tale om
alvorlig sygdom, og kontakt til borgeren ikke er hensigtsmæssig eller mulig på
grund af borgerens helbredssituation (stand by-ordningen). Hvis personen er fritaget for personlig kontakt, skal der i stedet ske en anden form for opfølgning.
Det kan fx være ved hjælp af kontakt til læge, sygehuslæge eller andre kommunale
forvaltninger for at skaffe oplysninger om borgernes helbred og behandlingsforløb.
De målgrupper, der er omfattet af standby-ordningen, er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere1, aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, revalidender,
personer på ledighedsydelse og personer i jobafklaringsforløb. De resterende målgrupper er ikke omfattet, og reglerne er beskrevet forskellige steder i LAB. Det
opleves ulogisk og uhensigtsmæssigt, at der ikke gælder samme regler for alle alvorligt syge borgere.
Det er i ØA18 aftalt, at der i forbindelse med forenklingen af den aktive beskæftigelsesindsats skal ske en udvidelse af den nuværende standby-ordning, så den
fremover omfatter alle målgrupper, dog ikke sygedagpengemodtagere, der har en
særlig stand-by-ordning.
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Der formuleres én regel om standby-ordningen, der omfatter alle målgrupper, når
betingelserne er opfyldt, dog bortset fra sygedagpengemodtagere, som fortsat vil
have en særlig standby-ordning. Dagpengemodtagere vil ikke blive omfattet af
ordningen, da de ved sygdom overgår til sygedagpenge og dermed vil blive omfattet af den særlige standby-ordning for sygedagpengemodtagere.
Det vil gøre det nemmere for sagsbehandlerne at overskue reglerne på området.
Herudover vil det medføre en indholdsmæssig harmonisering af reglerne om
standby-ordningen, idet ordningen også kommer til at omfatte:
 Personer i ressourceforløb
 Jobparate kontanthjælpsmodtagere
 Åbenlyst uddannelsesparate og uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere
Det betyder, at alle alvorligt syge borgere kan undtages fra samtaler på jobcenteret.
Reglerne for kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere omfatter også integrationsydelsesmodtagere, som ikke er
omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven
1

August 2018

Side 2 af 3

Bilag

Målgruppe/regler

LAB § 18,
stk. 6

Opfølgning kan
foregå uden
kontakt til sygemeldte personer,
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. De
omfattede målgrupper er aktivitetsparate kontanthjælps- og
uddannelseshjælpsmodtagere2,
revalidender og
personer i jobafklaringsforløb.

LAB § 73 a,
stk. 5

Opfølgning kan
foregå uden
kontakt til sygemeldte ledige
fleksjobvisiterede,
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.

Ikke fastsat
regler

SDP § 13 b,
stk. 5

Hvis der er tale
om alvorlig sygdom, hvor kontakt til den sygemeldte ikke er
hensigtsmæssig
eller mulig på
grund af den
sygemeldtes
helbredssituation,
foregår opfølgningen uden
kontakt til den
sygemeldte
(standby). Ved
vurdering af, om
en sygdom er
alvorlig, indgår
navnlig, om
sygdommen er
livstruende.

Målgrupper
omfattet af
forslag3

(Der knytter sig
en diagnoseliste til
denne bestemmelse)

Dagpengemodtagere

x (omfattes af
sygedagpenge-regler)

Ikke omfattet
(skifter ydelse
og omfattes
af sygedagpengeregler)

Kontanthjælpsmodtagere
Jobparate
Kontanthjælpsmodtagere
Aktivitetsparate
Uddannelseshjælpsmodtagere
Uddannelsesparate
Uddannelseshjælpsmodtagere
Aktivitetsparate
Revalidender
Sygedagpengemodtagere
Ressourceforløb

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x
x

Reglerne for kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere omfatter også integrationsydelsesmodtagere, som ikke er
omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven
3 For nogle af de målgrupper, der omfattes af forslaget, vil det være absolut undtagelsen, at bestemmelsen anvendes, fordi
de ofte vil blive omvisiteret i forbindelse med alvorlig sygdom fx fra jobparat kontanthjælpsmodtager til aktivitetsparat
kontanthjælpsmodtager.
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Ikke omfattet

x

Side 3 af 3

Jobafklaring
Ledighedsydelsesmodtagere
Selvforsørgende
Kontantydelse

x

x
x

x
x
x

Ikke omfattet
x

