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HVORFOR ”EN FORENKLET INDSATS”? - BAGGRUND OG INTENTIONER 

• Kompleks og omfattende lovgivning – ønske om forenklinger og større overskuelighed

• Mange form- og proceskrav – ønske om større fleksibilitet / individuel tilgang 

• Store forskelle i regler på tværs af målgrupper – større ensartethed / mindre kompleksitet

• Ny viden om hvad der virker – sætte fokus på de virkningsfulde indsatser 

• Nye digitale redskaber – digitale redskaber gøres aktive og værdiskabende i indsatsen

• Lovgivningen har givet få frihedsgrader lokalt – større frihedsgrader til kommunerne 

• Risiko for store forskelle i resultater og indsats – stærkere statslig overvågning 



”EN FORENKLET BESKÆFTIGELSESINDSATS” – CENTRALE FORANDRINGER

• Øget statslig overvågning af 
kommunernes resultater og indsats 

• Løbende monitorering og synliggørelse af 
kommunernes resultater 

• Statslig opfølgning ved resultat- og 
indsatsproblemer 

• Dialog- og indgrebsmodel 

• Alle skal have et cv på Jobnet
• Obligatorisk selvbooking af samtaler
• Alle skal bruge Min Plan på Jobnet
• Obligatorisk selvbooking af samtaler Det 

digitale ansøgningssystem (VITAS) for 
virksomheder rulles ud til flere områder.

  

• 4 samtaler i de første 6 måneder 
• Ingen krav til kontaktforløb efter 6 mdr.  
• Stort set ingen krav til rettidighed
• Krav om et aktiveringstilbud efter 6 mdr. 
• Nyt kontaktforløb ved ydelsesskift 
• Færre krav til indholdet i samtaler 
• A-kasseforsøg

• Virksomhedspraktik skal målrettes job 
og/eller ordinære løntimer 

• Mentor er ikke et ret og pligt tilbud 
• Ingen varighedsbegrænsning på vejledning 

og opkvalificering for dagpengemodtagere 
• Forenklinger af udvalgte regler 
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REFUSIONSTRAPPEN ER UFORANDRET

Refusionen på forsørgelse er ensartet 

• Kommunen kan ”genoptjene” retten til høj refusion, når borgeren har været selvforsørget eller i ustøttet 
beskæftigelse i samlet set 1 år inden for en periode på 3 år.

Side 
5

Første 4 
uger = 80 
pct.

Uge 5-26 = 
40 pct.

Uge 26-52 = 
30 pct.

Over 52 
uger = 20 
pct.



REFUSION AF KOMMUNERNES UDGIFTER TIL AKTIVERING BORTFALDER

• Staten har refunderet op til 50 pct. af kommunernes udgifter til aktivering i vejlednings-, 
opkvalificerings- og mentorforløb under et driftsloft. Der er ikke ydet statslig refusion af 
kommunernes udgifter forbundet med de virksomhedsrettede tilbud. 

• Den statslig driftsrefusion og driftslofter erstattes af en model, hvor statsrefusionen afskaffes og 
finansieringsansvaret overlades fuldt ud til kommunerne for de fleste målgrupper. 

• Kommunernes kompenseres under ét via budgetgarantien for deres udgifter til 
beskæftigelsesindsatsen. Sker med afsæt i fordelingsnøglen til bloktilskuddet. 

• Der opnås en budgetforbedring gennem ændret kommunal adfærd i aktiverings- og 
beskæftigelsesindsatsen (mindre brug af vejledning og opkvalificering samt mentor)

• Besparelse i størrelsesordenen ca. 600 mio. kr. fra 2019 



FOKUS PÅ KOMMUNERNES RESULTATER GENNEM BENCHMARKING   

Med aftalen om ”En forenklet beskæftigelsesindsats” får kommunerne større frihed til 
at tilrettelægge og prioritere beskæftigelsesindsatsen.
 
Den øgede frihed følges af en øget monitorering og en intensiv opfølgning på 
kommunernes indsats, og det skal i højere grad være muligt at skride ind over for de 
kommuner, der ikke lever op til deres ansvar i beskæftigelsesindsatsen og den frihed, 
kommunerne får med regelforenklingen.

Fokus på kommunernes resultater - en række proceskrav til kommunerne afskaffes, og samtidig 
styrkes monitoreringen og opfølgningen af kommunernes beskæftigelsesindsats.



ØGET OVERVÅGNING OG BENCHMARKING AF KOMMUNER
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