Initiativbeskrivelse

Udvidelse af reglen for mindre intensiv indsats

Baggrund

Personer i nogle målgrupper, som skal påbegynde fuldtidsjob, fleksjob, skal på
barsel, efterløn, fleksydelse eller folkepension inden for 6 uger, er omfattet af reglerne om en mindre intensiv indsats. Det samme gælder, hvis de er omfattet af en
arbejdsfordelingsordning eller kan dokumentere, at de er hjemsendt på grund af
vejrlig eller materialemangel.
Det betyder, at personerne ikke har pligt til aktivering, og at samtaler holdes uden
personligt fremmøde, fx telefonisk. Reglerne gælder for dagpengemodtagere, jobog aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, integrationsydelsesmodtagere, som
ikke er omfattet af integrationsprogrammet, samt fleksjobvisiterede.
Personerne skal dog fortsætte med at søge relevante job som fx vikar- eller afløserjob frem til, de går i fuldtidsjob, på efterløn eller barsel mv. Nogle borgere oplever, at jobcentrenes og a-kassernes krav til jobsøgning ikke tager hensyn til, at
man inden for kort tid skal begynde på fuldtidsjob, på efterløn eller barsel mv.
Forslag

Det er aftalt at alle, jf. bilag, fritages fra pligten til at møde personligt til samtaler
og tilbud, hvis de inden for 6 uger skal fx påbegynde et fuldtidsjob, barsel mv.,
eller hvis de er omfattet af en arbejdsfordelingsordning eller kan dokumentere, at
de er hjemsendt på grund af vejrlig eller materialemangel. Dvs. reglerne om mindre intensiv indsats udvides til at omfatte alle relevante målgrupper.
Som det gælder i dag, vil jobcentret også fremover ud fra en konkret vurdering
kunne beslutte, at en person stadigvæk skal være omfattet af pligten til at møde
personligt op til samtaler og af pligten til at deltage i tilbud, hvis jobcentret 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 samtaler og deltage i tilbud.
Det er endvidere aftalt, at personer, der er omfattet af mindre intensiv indsats,
ikke selv aktivt skal søge arbejde.
Personer, som er omfattet af arbejdsfordeling, der kan have en betydelig varighed,
fritages for pligten til at søge arbejde i de første 6 uger af arbejdsfordelingen. Det
betyder, at de fritages for jobsøgning i en periode, der svarer til den, der gælder
for personer, som skal i fuldtidsjob, på efterløn eller barsel mv. Det betyder også,
at pligten til at være arbejdssøgende efter de almindelige regler genindtræder efter
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de 6 uger. Pligten til at være arbejdssøgende kan således indtræde inden udløbet af
arbejdsfordelingen.
I de tilfælde, hvor jobcentret ud fra en konkret vurdering beslutter, at en person
ikke skal være omfattet af en mindre intensiv indsats, skal personen også fortsat
være aktivt jobsøgende efter de almindelige regler.
I det omfang jobcentrene eller a-kasserne kan henvise personerne til vikariater mv.
i perioden, vil personen være forpligtet til at søge disse job. Forventningen er, at
det vil blive brugt i begrænset omfang.
Jobcentre og a-kasser skal vurdere personernes rådighed og eventuelt træffe afgørelse om sanktion, hvis der ikke er en rimelig/gyldig grund til, at personerne ikke
påtager sig det henviste arbejde.
Personerne vil opleve det som en afbureaukratisering, at de ikke selv aktivt skal
søge arbejde i perioden, hvor de er omfattet af en mindre intensiv indsats. For
nogle virksomheder kan det også opleves som en lettelse, at de ikke får jobansøgninger til fuldtidsjob fra personer, som samtidigt oplyser, at de inden for kort tid
skal begynde i et andet fuldtidsjob el. lign.
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Bilag: Målgrupper omfattet af mindre intensiv indsats

Reglerne om mindre intensiv indsats omfatter i dag følgende målgrupper:1
Dagpengemodtagere
Kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere (som er omfattet af LAB)
(Det gælder både jobparate og aktivitetsparate)
Ledige fleksjobvisiterede
Sygedagpengemodtagere2
(Særlige regler, der fremgår af sygedagpengeloven)

Udvidelse af reglerne om en mindre intensiv indsats til at omfatte alle relevante
målgrupper i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB):
Dagpengemodtagere
Kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere (som er omfattet af LAB)
(Det gælder både jobparate og aktivitetsparate)
Ledige fleksjobvisiterede
Sygedagpengemodtagere3
Uddannelseshjælps- og integrationsydelsesmodtagere (som er omfattet af LAB)
(Det gælder både uddannelses- og aktivitetsparate)
Revalidender
Personer i ressourceforløb
Personer i jobafklaringsforløb
Dimittender med handicap4

I integrationsloven er der en henvisning til, at reglerne i LAB om en mindre intensiv indsats finder tilsvarende anvendelse
for udlændinge, som får tilbudt et integrationsprogram.
1

Sygedagpengemodtagere har særlige regler om mindre intensiv indsats, der i dag findes i sygedagpengeloven. I forbindelse med gennemskrivningen af LAB, vil der blive set på grænsefladen til øvrige lovgivninger, herunder om der er behov for
en klarere snitflade mellem LAB og fx kompensationsloven og sygedagpengeloven, fsva. visse indsatsregler, herunder om
nogle regler skal flyttes ind eller ud af LAB.
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