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Oversigt på ret- og pligt tilbud
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Lov om aktiv beskæftigelsesindsats indeholder reger for, hvornår forsikrede borgere samt borgere på
kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse har ret og pligt til at deltage i tilbud. Det er
minimumsregler, som skal overholdes. Øvrige målgrupper omfattet af lov om aktiv
beskæftigelsesindsats er ikke omfattet af reglerne om ret- og pligt tilbud dvs. borgere på sygedagpenge,
jobafklaringsforløb, ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse og revalideringsydelse.
Nedenfor skitseres henholdsvis de gældende regler for ret og pligt til tilbud og de kommende regler,
som følge af politisk forlig om forenkling af beskæftigelseslovgivningen.
Tabel 1. Gældende regler om tidspunkter for ret og pligt til tilbud
Under 30 år

Første tilbud
Senest efter 13 uger*

Efterfølgende tilbud
Ingen regler

30-50 år

Senest efter 6 mdr.*

Ingen regler

Over 50 år

Senest efter 13 uger*

Ingen regler

Jobparate

Senest efter 3 mdr.**

Senest hver 6. mdr.**

Aktivitetsparate (1)

Senest efter 6 mdr.**

Senest hver 12. mdr.**

Uddannelsesparate

Senest efter 1 mdr.**

Aktivitetsparate (1)

Senest efter 1 mdr.**

Kontinuerligt – max 4
uger mellem tilbud
Kontinuerligt – max 4
uger mellem tilbud

Dagpengemodtagere

Kontanthjælpsmodtagere/
Integrationsydelsesmodtagere

Uddannelseshjælpsmodtagere/
Integrationsydelsesmodtagere

(1) Aktivitetsparate, som ikke kan deltage i et aktivt tilbud på grund af personlige forhold, har ret og pligt til at have
tilknyttet en mentor, indtil de bliver i stand til at deltage i tilbud.
*Sammenlagt ledighed **Sammenhængende ledighed

Tabel 2. Forenklede regler for ret og pligt til tilbud
Første tilbud
Senest efter 6 mdr.*

Efterfølgende tilbud
Efter en konkret vurdering i
jobcentret

Jobparate
kontanthjælpsmodtagere /
integrationsydelsesmodtagere

Senest efter 6 mdr.**

Efter en konkret vurdering i
jobcentret

Aktivitetsparate
kontanthjælpsmodtagere /
integrationsydelsesmodtagere

Senest efter 6 mdr.**

Efter en konkret vurdering i
jobcentret

Dagpengemodtagere

*Sammenlagt ledighed **Sammenhængende ledighed
Det bemærkes, at der i forslaget ikke indgår forenklede regler for uddannelseshjælpsmodtagere. I initiativet indgår,
at der gennemføres en analyse af mulighederne for at forenkle reglerne for uddannelseshjælpsmodtagere.

Ovenstående ret og pligt regler i fht. aktiveringstilbud gælder kun for borgere omfattet af Lov om aktiv
beskæftigelsesindsats. Der ændres ikke i reglerne for flygtninge under Integrationsloven.

