
Kontanthjælpsreformen - og lidt andet nyt 
Tortur- og traumebehandlere, Haderslev den 13. januar 2014 

• Kontanthjælp og uddannelseshjælp (1.1.14) 

– visitation, nye tilbud, koordinerende sagsbehandler 

• Samlevendes forsørgelsespligt  (1.1.14 og 1.1.15) 

• Ny sanktionsregel  (1.1.14) 

• ----------------- 

I overblik → 

……………… 

• Omlægning af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område (1.7.13) 

• Mange af Pensionsstyrelsens opgaver overføres  til Udbetaling Danmark , bl.a. udbetaling 
af pension (1.6.13) 

• ----------------- 

• Hjælp til udsættelsestruede lejere og tilskud til tandpleje (1.1.13) 

• ------------------ 

• Fra udlændingelovgivningen 

• ------------------- 
På vej → sygedagpengereform 
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Kontanthjælp og uddannelseshjælp 

Aktivlovens § 25 
Personer over 30 år + personer under 30 år med erhvervskompetencegivende  
uddannelse + personer under integrationsprogram efter Integrationsloven er berettiget  til  

kontanthjælp: 

• personer, som er jobparate 
• personer, som er aktivitetsparate 

---------------------------- 

Aktivlovens §§ 23 og 24 

Personer under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse er berettiget  til  

uddannelseshjælp: 

• personer, som er uddannelsesparate 
• personer, som er aktivitetsparate 

De uddannelsesparate personer opdeles igen i 2 grupper: 

• åbenlyst uddannelsesparate og øvrige uddannelsesparate 

• ---------------------------------------------------------------- 
Erhvervskompetencegivende uddannelser  
→ erhvervsuddannelser, erhvervsgrunduddannelser (egu) og videregående uddannelser 

→ dvs. grundskolen eller en studiekompetencegivende uddannelse som højest gennemført uddannelse 

 
 
 
 
 
 



 
Uddannelsespålæg  

  

Uddannelsespligt for alle unge, som modtager uddannelseshjælp 
Beskæftigelsesindsatslovens § 21b 

 → til unge som kan eller kan komme til at kunne tage uddannelse på normale vilkår 
• pålægget gives ved første samtale (1 uge efter første henvendelse om hjælp) 
• den unge skal inden for en fastsat frist at komme med relevante forslag til en eller flere 

studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelser, som personen på kortere eller 
længere sigt kan påbegynde 

• det er en betingelse, at personen under hele uddannelsen har et forsørgelsesgrundlag i 
form af SU, elevløn eller lignende 

• det er en betingelse for udbetaling af uddannelseshjælp, at den unge medvirker i 
uddannelsespålæggets aktiviteter 

 
 
Uddannelsespligt for personer omfattet af Integrationsloven 
 Integrationslovens § 16a 
• unge under 25 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse og uden forsørgerpligt 

over for hjemmeboende børn 
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Kontanthjælp - Aktivlovens § 25 

Personer over 30 år + personer under 30 år med erhvervskompetencegivende uddannelse. 

Hjælpen til personer over 30 år svarer til takster for forsørgere og ikke-forsørgere inden  1.1.2014. 

(dvs. i 2014-takster 14.203 kr. og 10.689 kr.) 

 

Hjælpen til de unge under 30 år er sammensat af: 

• et grundbeløb - en ungesats, som er lidt højere end SU-taksterne (undtagen for  unge med visse  
psykiske lidelser og unge gravide kvinder, efter 12. svangerskabsuge ) 6.889 kr. (ude)/ 3.324 kr. (hj.)  

• + aktivitetstillæg 3.800 kr. (ude 25+) / 7.365 (hj. 25+) 

 

§ 25, stk. 7. Kommunen yder et aktivitetstillæg til kontanthjælpen til en person under 30 år, der er 
visiteret som aktivitetsparat, og deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller 
tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven. En aktivitetsparat person har 
endvidere ret til aktivitetstillægget, når personen har tilkendegivet, at pågældende ønsker tilbud. 
Aktivitetstillægget kan tidligst ydes, når personen har modtaget kontanthjælp i 3 måneder.  

 

• Kan den unge aktivitetsparate på grund af sin situation ikke deltage i tilbud, får personen alligevel et 
aktivitetstillæg (L224 2012-13) 

 

Taksterne fremgår af  Aktivlovens § 25. 
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Uddannelseshjælp - Aktivlovens §§ 23 og 24 
Personer under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse  

Beløbet er sammensat af: 

• et grundbeløb med udgangspunkt i SU-taksterne (undtagen for  unge med visse  psykiske lidelser 
og unge gravide kvinder, efter 12. svangerskabsuge ) 

• + aktivitetstillæg 

 

§ 24, stk. 1. Kommunen yder et aktivitetstillæg til uddannelseshjælpen til en person, der er visiteret 
som aktivitetsparat og deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. dog stk. 3 
og 5. En person har endvidere ret til aktivitetstillægget, når personen har tilkendegivet, at 
pågældende ønsker tilbud. Aktivitetstillægget kan tidligst ydes, når personen har modtaget 
uddannelseshjælp i 3 måneder, jf. dog stk. 4.  

 

• …….kan den unge aktivitetsparate på grund af sin situation ikke deltage i tilbud, skal personen 
have aktivitetstillæg alligevel, fx hvis den unge er alvorligt syg (L224 2012-13) 

 

§ 24, stk. 4. I de tilfælde, hvor kommunen har visiteret personen som aktivitetsparat ved den første 
samtale efter senest en uge……. har personen ret til aktivitetstillæg fra dette tidspunkt, hvis 
betingelserne i stk. 1, 1. eller 2. pkt., er opfyldt.   

 

Taksterne fremgår af  §§ 23 og 24. 
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Job- / uddannelsesparat eller aktivitetsparat? 
Fra bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2. 

 • En person er jobparat, hvis personen vurderes at være i stand til at påtage sig et ordinært 
arbejde, som gør pågældende i stand til at forsørge sig selv inden for tre måneder 

 

• En person er aktivitetsparat, hvis personen ikke vurderes at være i stand til at påtage sig et 
ordinært arbejde, som gør den pågældende i stand til at forsørge sig selv inden for tre 
måneder 

• ----------------------------------- 

• En person er uddannelsesparat, hvis personen vurderes - med den rette støtte og aktive 
indsats - at kunne påbegynde en uddannelse inden for ca. et år og gennemføre denne 
uddannelse på ordinære vilkår 

 

• En person er åbenlyst uddannelsesparat, hvis personen ikke har nogen barrierer, og dermed 
ikke at have behov for støtte og hjælp i forhold til at starte på en uddannelse, som personen 
kan gennemføre på almindelige vilkår 

 

• En person er aktivitetsparat, hvis personen vurderes at have problemer af faglig, social 
og/eller helbredsmæssig karakter og dermed har behov for ekstra støtte og hjælp i længere 
tid end ca. et år, inden personen kan påbegynde en uddannelse og gennemføre denne på 
almindelige vilkår 
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Job- / uddannelsesparat eller aktivitetsparat? 
Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 3  

 
 

• En person, der modtager kontanthjælp, og som er omfattet af 
integrationsprogrammet efter integrationsloven, modtager kontanthjælp alene på 
grund af ledighed, hvis personen vurderes som jobparat, det vil sige hvis personen 
vurderes at være i stand til at påtage sig et ordinært arbejde, som gør den 
pågældende i stand til at forsørge sig selv inden for tre måneder. 

• Stk. 2. En person, der modtager kontanthjælp, og som er omfattet af 
integrationsprogrammet efter integrationsloven, modtager kontanthjælp ikke 
alene på grund af ledighed, hvis personen vurderes som aktivitetsparat, det vil 
sige, hvis personen vurderes ikke at være i stand til at påtage sig et ordinært 
arbejde, som gør pågældende i stand til at forsørge sig selv inden for tre måneder. 

• Stk. 3….. 
• --------------------------------- 
• Der udvikles et landsdækkende digitalt screeningsværktøj, der frit stilles til 

rådighed på Jobnet. Screeningsværktøjet skal anvendes til at understøtte den 
faglige vurdering af borgeren forud for eller under den første samtale med henblik 
på at forbedre muligheden for at tilbyde den rette hjælp (Fra forarbejder til L 223 
2012/13) 

• (Er klar til brug i løbet af 2014 – ifølge AMS) 
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Fra ”Visitation – uddannelseshjælpsmodtagere”  
Arbejdsmarkedsstyrelsens orienterings-skrivelse, 30. september 2013 

 Faktorer, der kan have betydning for sandsynligheden for, at en ung gennemfører en uddannelse  

Motivation i forhold til uddannelse, fx  

• Den unges generelle trivsel  

• Den unges selvtillid og selvværd  

• Den unges forventninger, hvor ser den unge sig selv i den kommende tid  

Social baggrund  

• Forældrenes engagement i den unge  

• Forældrenes uddannelsesbaggrund  

• Forældrenes tilknytning til arbejdsmarkedet under opvæksten  

• Uddannelsesunderstøttende netværk, herunder omgangskredsens uddannelsesbaggrund og holdning til 
uddannelse  

• Boligsituation og afstand til uddannelsestilbud  

• Økonomisk situation  

• Negative livsbegivenheder (fx forældres død)  

• Familiemæssige problemer  

Faglighed  

• Præstationer og holdninger fra grundskolen  

• Frafald fra tidligere påbegyndte uddannelser  

• Organisationsarbejde, frivilligt arbejde mv.  

Helbred  

• Psykiske problemer  

• Misbrug  

• Søvn, kost og motion  
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Visitationen er ikke en afgørelse! 
• AMS kan således vejledende udtale, at ved visitationen til 

uddannelsesparat/aktivitetsparat for uddannelseshjælpsmodtagere og 
jobparat/aktivitetsparat for kontanthjælpsmodtagere - både før og efter 1. januar 
2014 - er der ikke tale, om at jobcenteret træffer afgørelse, men at jobcenteret 
indplacerer borgeren i den relevante visitationsgruppe. Der skal således hverken 
partshøres eller gives klagevejledning. Dette følger således de nuværende regler 
for indplacering i matchkategori 1-3. 

 

• Ydelsescenteret træffer afgørelse om ydelsens størrelse under inddragelse af 
jobcenterets oplysninger om visitationsgruppe. Ydelsescenteret skal på 
sædvanligvis partshøre og give klagevejledning. 

 

• Fra Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside om kontanthjælpsreformen. 

 

• --------------------------------------------- 

• Men hvis en ung, som ikke er åbenlyst uddannelsesparat søger aktivitetstillæg, skal 
kommunen jo begrunde et afslag på den højere ydelse også gennem de første 3 
måneder!! 
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Nye tilbud 

”Nyttejob” (Aktivlovens § 42 a) 

• For personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, 3, 12 og 13, kan virksomhedspraktik tillige gives 
som nytteindsats, som består af udførelse af samfundsnyttige opgaver hos offentlige 
arbejdsgivere. 

• Stk. 2. Tilbuddet gives med det formål, at personen skal arbejde for sin ydelse. 

• ”Nytteindsats skal primært gives til personer, der er i stand til at arbejde, og som enten 
afventer at påbegynde en uddannelse eller et job.” (Fra L223 2012/13) 

  

Koordinerende sagsbehandler (LAB § 18 a, stk. 1) 

• En person, der er omfattet af § 2, nr. 3 eller 13, har ret til en koordinerende sagsbehandler, 
der skal sikre, at personen får en helhedsorienteret indsats, som er tværfaglig og 
koordineret på tværs af de kommunale forvaltninger og andre myndigheder.  

 

Tvungen mentorstøtte 

• Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere , som i perioder på grund af personlige forhold ikke 
aktuelt kan deltage i tilbud har ret og pligt til tilbud om mentorstøtte…. indtil personen kan 
deltage i tilbud…..(LAB § 93) 

• Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere , som i perioder på grund af personlige 
forhold ikke aktuelt kan deltage i tilbud har ret og pligt til tilbud om mentorstøtte…. indtil 
personen kan deltage i tilbud……… (LAB § 96c) 
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Sanktioner – nye regler 
Aktivlovens § 40a.  

• En person, der er uddannelses- eller jobparat, mister retten til hjælp efter §§ 23 og 25 i en 
periode på op til 3 måneder, hvis personen ① gentagne gange uden rimelig grund har ②
undladt at opfylde sin pligt til at stå til rådighed efter reglerne i §§ 13 og 13 a, og 
kommunen konkret vurderer, at personen med sin adfærd udviser en ③ manglende vilje til 
at stå til rådighed for arbejde, uddannelse, tilbud m.v. 

• Stk. 2. Kommunen skal samtidig med afgørelsen efter stk. 1 give personen et tilbud efter lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats, tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter 
integrationsloven eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning, daglige samtaler eller 
pligt til at møde dagligt i jobcenteret. Aktiviteter efter 1. pkt. skal kunne påbegyndes samme 
dag, som afgørelsen efter stk. 1 har virkning fra. Personen modtager hjælp efter §§ 23 og 25 
for de dage, hvor den pågældende deltager i tilbud, møder til samtaler eller møder i 
jobcenteret. 

• Stk. 3 – 5 er udeladt her 

 

Aktivlovens § 35, stk. 5. 

• Forud for fradrag i eller nedsættelse eller ophør af hjælpen efter §§ 36-41 til en 
aktivitetsparat modtager af uddannelseshjælp eller kontanthjælp skal kommunen have 
udtømt alle rimelige muligheder for at komme i personlig kontakt med personen med 
henblik på en vurdering af, om der forelå en rimelig grund til udeblivelsen m.v.  
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Forsørgelsespligt for samlevende 
 

Aktivlovens § 2a. Samlevende har pligt til at forsørge hinanden, hvis den ene eller begge ansøger 

 om eller modtager uddannelses- eller kontanthjælp efter denne lov. 

§ 2 c. Kommunen træffer afgørelse, om en ansøger og en sambo anses for samlevende efter §§ 2 a og 2 b. 

 

Aktivlovens § 2 b. To personer anses for samlevende efter § 2 a, når 

• 1) de begge er fyldt 25 år, 

• 2) de begge er ugifte, 

• 3) de har fælles bopæl, 

• 4) de ikke er slægtninge i ret op- eller nedstigende linje, 

• 5) de ikke er søskende, og 

• 6) betingelserne i stk. 2 eller 3 er opfyldt. 

Stk. 2. Det er udover kravene i stk. 1 en betingelse, at 

• 1) ansøgeren og samboen har et fælles barn, 

• 2) ansøgeren og samboen er eller har været noteret som samlevende i ATP, eller 

• 3) ansøgeren og samboen tidligere har været gift med hinanden, medmindre de er blevet separeret eller 
skilt inden for de seneste 3 måneder. 

Stk. 3. Ud over de i stk. 2, nr. 1-3, nævnte tilfælde kan kommunen anse to personer for at være samlevende, 
når de har et samliv af ægteskabslignende karakter. 

 

• NB. Særlig overgangsregel for beregning af hjælp i hele 2014 – kun halv virkning i 2014. 

•   
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”Ægteskabslignende forhold” 
Fra forarbejderne til L224 2012-13 

• ” hvor kommunen kan se, der bor en anden på samme adresse, og begge parter 
opfylder betingelserne i § 2 b, stk. 1, kan kommunen efter omstændighederne 
foranstalte en nærmere undersøgelse af forholdene og derefter træffe afgørelse 
ud fra en konkret, individuel vurdering” 

 

• ”Indikatorer, der kan bevirke, at kommunen ville gå ind i en nøjere undersøgelse af  
sagen, kunne være, hvis 

• 1) en ansøger og en sambo eksempelvis ejer den fælles bolig sammen, herunder 
har gæld i den fælles bolig, 

• 2) ansøger ejer større forbrugsgoder, som fx bil eller fritidsfaciliteter, 

• fx fritidshus, i fællesskab med sin sambo, 

• 3) ansøger har fælles gæld eller formue med sin sambo, 

• 4) ansøger har fælles bankkonto med sin sambo, 

• 5) ansøger har boet mindst 2 år sammen med sin sambo” 

 

• Indikatorerne kan give et indtryk af et samliv af ”en sådan fasthed og karakter”, at 
kommunen kan anse samlivet for at være ægteskabslignende ( L224 2012-13) 
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Samlevendes forsørgelsespligt 

Aktivlovens § 97 a.  

• Forsømmer en samlever at opfylde sin forsørgelsespligt efter §§ 2 a og 2 b, 
udbetaler kommunen uddannelses- eller kontanthjælp til ansøgeren. Kommunen 
kan opkræve et beløb hos samleveren svarende til den udbetalte uddannelses- 
eller kontanthjælp. Kommunen kan dog kun opkræve beløbet, hvis samleveren 
efterlades tilstrækkelige midler til at skaffe det nødvendige til sin egen og familiens 
forsørgelse.  

 

Aktivlovens § 98 a.  

• Kommunen skal, når den træffer afgørelser efter kap. 1 a og 4, i videst muligt 
omfang indhente de nødvendige oplysninger fra elektroniske registre, som 
kommunen har adgang til.  
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Hjælp til udsættelsestruede lejere 
Aktivlovens § 81a  

• Kommunen kan yde hjælp til rimeligt begrundede midlertidige huslejeudgifter til en person, 
der er udsættelsestruet på grund af huslejerestancer, hvis det på sigt kan forebygge, at 
personen udsættes af boligen. Kommunen kan betinge hjælpen af, at personen indgår en 
administrationsaftale, medvirker til fastsættelse af en plan for flytning til en mere passende 
bolig eller deltager i gældsrådgivning el.lign. Kommunen skal særlig rette hjælpen til 
børnefamilier og socialt udsatte borgere. Kommunen kan bestemme, at hjælpen udbetales 
direkte til udlejeren….. 

• Stk. 2. Stk. 1 kan ikke anvendes til direkte at kompensere for økonomiske sanktioner givet 
efter denne eller anden lovgivning vedrørende forsørgelsesgrundlaget.  

• Stk. 3. Hjælp efter stk. 1 kan kun ydes, hvis personen ikke har økonomisk mulighed for at 
betale huslejeudgifterne. 

------------------------------------------------------------ 

Ankestyrelsens afgørelse 112-13  
En ansøgning om økonomisk hjælp til husleje fra en udsættelsestruet lejer skal behandles 
efter alle de muligheder, der findes for at give hjælp efter den sociale lovgivning.  
 
En ansøgning skal derfor også behandles efter lov om aktiv socialpolitik § 81 a om hjælp til 
huslejeudgifter til udsættelsestruede lejere, hvis der ikke er mulighed for hjælp efter anden 
lovgivning eller andre regler i lov om aktiv socialpolitik.  
 
Det er således ikke tilstrækkeligt, at kommunen træffer afgørelse om afslag på hjælp efter 
aktivlovens § 81 om generel hjælp til enkeltudgifter.  
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Tilskud til tandpleje 
Aktivlovens § 82 a 

 Kommunen yder tilskud til betaling for tandpleje til personer, som modtager ydelser efter 
loven svarende til uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau. Personer, der modtager 
særlig hjælp efter § 27 a, har ret til tilskuddet, hvis hjælpen inklusive førtidspension efter lov 
om social pension svarer til uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau. Personer, der 
modtager revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse eller ledighedsydelse, har ret til 
tilskuddet, hvis de modtager en ydelse svarende til, hvad de ville være berettiget til i 
kontanthjælp, og opfylder de økonomiske betingelser for at modtage kontanthjælp.  

• Stk. 2. For personer fra 18 år til og med 24 år ydes tilskud…….til dækning af 100 pct. af 
modtagerens egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr. 
Stk. 3. For personer fra 25 år til og med 29 år, som modtager uddannelseshjælp…, og som 
ikke modtager aktivitetstillæg…., ydes tilskud til dækning af 100 pct. af modtagerens egne 
udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr.  

• Stk. 4. For personer, som er 25 år eller derover, der ikke er omfattet af stk. 3, ydes tilskud 
efter stk. 1 til dækning af 65 pct. af modtagerens egne udgifter til tandpleje, som årligt 
overstiger en egenbetaling på 800 kr. 

• Stk. 5. (opgørelse af egenbetalingen) 

• Stk. 6. (forhåndsgodkendelse af tilskud, hvis udgiften overstiger 10.000 kr. ) 

• Stk. 7. (mulighed for at søge hjælp efter § 82 til den resterende egenbetaling ) 

 

Der er tale om et rettighedsbaseret tilskud til dækning af udgifter til tandpleje til personer, som  

modtager de laveste ydelser efter lov om aktiv socialpolitik (L85 2012). 
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Fra udlændingelovgivningen 
• Nyt cirkulære om naturalisation (15.6.13) 

• Bl.a. er denne note fjernet fra cirkulæreskrivelsen: ”Integrationsministeriet forudsættes 
endvidere at meddele afslag til ansøgere, som lider af PTSD – også selvom tilstanden er 
kronisk, og dette er dokumenteret ved en erklæring fra en person med lægefaglig baggrund.” 

 

• Tilbud om en integrationsplan, helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge (1.7.13) 

• Særligt fokus på helhedsorienteret indsats og afklaring af helbredsproblemer 

 

• Tilpasning af optjeningsprincippet for ret til børne- og ungeydelse og børnetilskud 

• Ophævelse af bopæls- og beskæftigelseskrav for flygtninge  mht.  børnetilskud  og børne- og 
ungeydelse (1.1.13) 

 

• Ret til fortsat ophold for voldsramte ægtefællesammenførte (maj 2013) 

• Loven indebærer, at det fremover ikke skal tillægges betydning, at en udlænding kun har 
opholdt sig her i landet i kortere tid………… Derimod skal det ved afgørelsen indgå med 
betydelig vægt, om udlændingen har udvist evne og vilje til at lade sig integrere i det danske 
samfund. Fra Folketingets hjemmeside - Om lovforslaget. 

•  
Adgang for asylansøgere til at arbejde og bo uden for asylcentre m.v. (maj 2013) 
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Regeringen og Enhedslisten har indgået en aftale om nye retningslinjer for 
erhvervelse af dansk indfødsret ved naturalisation. Aftalen træder i kraft den 

15. juni 2013. 
 • De nye retningslinjer indebærer bl.a., at kravet om danskkundskaber ændres, således at 

ansøgere fremover skal bestå danskuddannelsernes prøve i Dansk 2. 
 

• Desuden afskaffes den nuværende indfødsretsprøve, og der indføres en ny 
statsborgerskabsprøve.  
 

• Herudover indebærer aftalen en ændring af selvforsørgelseskravet, således at ansøgere 
fremover skal have været selvforsørgende i 2½ år inden for de seneste 5 år. 
 

• Fra Justitsministeriets hjemmeside under Nyheder den 23. maj 2013. 
• ----------------------- 
• Af cirkulæreskrivelse nr. 9253 af 06/06/2013 om naturalisation § 24, stk. 3 fremgår, at der kan 

dispenseres fra danskuddannelsesprøve og statsborgerskabsprøve, ”hvis ansøgeren lægeligt 
diagnosticeres med en langvarig fysisk, psykisk, sensorisk eller intellektuel funktionsnedsættelse og 
som følge heraf ikke er i stand til – eller har rimelig udsigt til – at kunne opfylde betingelserne i 
stk. 1 og 2.4)5) ”   

• Note 4 henviser til Handicapkonventionen. 
• Note 5 : ”Som eksempler på langvarige funktionsnedsættelser af fysisk, psykisk, sensorisk eller 

intellektuel karakter kan nævnes mobilitetsproblemer, f.eks. langvarige problemer med ryg, arme 
og ben, kroniske eller fremadskridende sygdomme, f.eks. sklerose og hjerte-kar-sygdomme, 
psykiske lidelser, f.eks. langvarig depression, langvarig skizofreni, langvarige psykoser og langvarig 
eller kronisk PTSD, langvarige problemer med sanser og kommunikation, f.eks. afasi, samt 
udviklingshæmmede og hjerneskadede.” 
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Integrationsplaner 
Integrationslovens §§ 15a-15c 

§ 15 a. Flygtninge og familiesammenførte udlændinge skal have tilbudt en integrationsplan snarest 
muligt og inden 3 måneder efter kommunalbestyrelsens overtagelse af integrationsansvaret for 
udlændingen, jf. § 4. Integrationsplanen består af en udredningsdel og en indsatsdel og skal også 
omfatte mindreårige børn.  

• Stk. 2. Integrationsplanen skal bidrage til at sikre en sammenhængende og bred integrationsindsats, 
hvor fastsatte mål og iværksatte indsatser understøtter den enkelte udlændings og i videst muligt 
omfang den samlede families integration.  

 

Fra  L190 2012 

• …………..kommunalbestyrelsen får pligt til at tilbyde alle nyankomne flygtninge og familie-
sammenførte udlændinge en individuel integrationsplan snarest muligt og inden for tre måneder 
efter kommunalbestyrelsens overtagelse af integrationsansvaret. Det bemærkes, at såfremt 
udlændingen ikke ønsker en integrationsplan, er den pågældende ikke forpligtet til at tage imod 
tilbuddet. 

 

• Integrationsplanen skal bidrage til at sikre en sammenhængende og bred integrationsindsats, hvor 
fastsatte mål og iværksatte indsatser understøtter den enkelte udlændings og i videst muligt omfang 
den samlede families integration……… Det indebærer, at kommunen i forbindelse med 
integrationsplanen for den enkelte udlænding forpligtes til at anlægge et helhedsorienteret syn, når 
mål og indsatser for den enkelte udlænding besluttes.  
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Helbredsmæssig vurdering 
 
 

Integrationslovens § 15 d 

• Kommunalbestyrelsen skal snarest muligt og inden 3 måneder efter overtagelse af 
integrationsansvaret for en flygtning, jf. § 4, tilbyde den pågældende en helbredsmæssig 
vurdering med henblik på en tidlig afdækning af fysiske og psykiske helbredsproblemer. 
Tilbuddet skal endvidere gives til udlændinge, som er familiesammenført med en flygtning 
(stk. 1) 

 

Fra  L190 2012 

• En relativ stor del af de nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge har 
alvorligere sundhedsmæssige problemer. Det drejer sig både om fysiske og psykiske lidelser. 
Således viser undersøgelser bl.a., at flygtninge generelt har større risiko for at dø af 
infektionssygdomme end danskere. Desuden skønnes det, at ca. en tredjedel af de spontane 
flygtninge lider af en form for traumatisering.  

• Alvorligere helbredsproblemer, som ikke behandles, kan udvikle sig til væsentlige barrierer 
for integrationen. 

 

• Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en helbredsmæssig vurdering, uafhængigt af om 
udlændingen har taget imod tilbuddet om en integrationsplan. 

• Det bemærkes, at såfremt udlændingen ikke ønsker en helbredsmæssig vurdering, er den 
pågældende ikke forpligtet til at tage imod tilbuddet. 

 

• NB.  Altså ikke sanktioner ved  manglende deltagelse i integrationsplanen i sig selv. 
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 L130  2012-13  Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, 
kildeskatteloven og integrationsloven. 

 Fra Folketingets hjemmeside  

• (Adgang for asylansøgere til at arbejde og bo uden for asylcentre m.v. samt 
overdragelse af en del af politiets sagsbehandling i den indledende fase af 
asylprocessen til Udlændingestyrelsen).  

• Om lovforslaget  
• Loven har til formål at gennemføre den asylaftale, som blev indgået i september 

2012 mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance. Loven giver mulighed 
for, at asylansøgere under visse betingelser får mulighed for at tage arbejde og 
flytte uden for asylcenteret, bl.a. hvis den pågældende samarbejder med 
myndighederne om oplysning af sin asylsag og – ved afslag på asyl – om frivillig 
hjemrejse. Personer, der har begået kriminalitet, er ikke er omfattet af ordningen 
om at arbejde og bo uden for asylcentrene.  
 
Derudover ændres det eksisterende tilbud til børnefamilier om en selvstændig 
bolig (også betegnet som en særlig bolig), når familien har opholdt sig i 
asylsystemet i 18 måneder efter endeligt afslag på asyl, således at de får tilbuddet 
allerede 12 måneder efter endeligt afslag på asyl. Indsatsen for afviste 
asylansøgere udvides med tilbud om rådgivning, støtte og hjælp til hjemrejsen og 
en mere målrettet anvendelse af de motivationsfremmende foranstaltninger over 
for de asylansøgere, der ikke udrejser frivilligt. 
 

Susanne B. Holm januar 2014 



Regeringen indgik den 18. december 2013 et forlig om en reform 
af sygedagpengesystemet med Venstre, Dansk Folkeparti, Det 

Konservative Folkeparti og Liberal Alliance.  
• Hovedelementerne i reformen er: 

• Sygedagpengemodtagere får økonomisk tryghed under hele sygdomsforløbet. De, der efter fem måneder 
kan få forlænget deres sygedagpenge efter de gældende regler og en ny forlængelsesregel, kan forlænges 
efter de eksisterende sygedagpengeregler. De, der ikke kan forlænges, overgår til jobafklaringsforløb og 
dertilhørende ydelse (kontanthjælpsniveau uden modregning for ægtefælleindkomst og formue). 

• Den nye forlængelsesmulighed sikrer, at personer med en livstruende, alvorlig sygdom kan fortsætte på 
sygedagpenge uden tidsbegrænsning på baggrund af en konkret, lægelig vurdering. Med en ny ottende 
forlængelsesmulighed tager aftalen særlig hånd om de borgere, der er ramt af en alvorlig, livstruende 
sygdom som fx kræft. Fremover er de sikret sygedagpenge gennem hele sygdomsforløbet. 

• Den enkelte borger får mulighed for at afvise behandling, som den pågældende ikke ønsker, uden derved 
at miste sit forsørgelsesgrundlag. 

• Indsats og opfølgning sker tidligt i sygdomsforløbet med udgangspunkt i en ny visitationsmodel, der 
samtidig sikrer, at indsatsen tager udgangspunkt i den enkeltes behov for støtte til at vende tilbage til 
arbejdsmarkedet. 

• Der indføres en helt ny opfølgningsmodel med indbygget mulighed for at bruge en ”fast-track-løsning”. 
Den betyder, at virksomheder eller borgere kan få kommunen til at iværksætte en ekstraordinær tidlig 
indsats, hvis der er risiko for et længerevarende sygdomsforløb. På den måde kan indsatsen komme i gang 
meget tidligere end i dag, hvor første samtale med kommunen er efter otte ugers sygdom. 

• Ressourcerne bliver brugt på sygemeldte, der risikerer lange sygdomsforløb. Til gengæld får sygemeldte 
med ukomplicerede forløb og udsigt til snarlig tilbagevenden ikke længere en indsats. 

• Sagsgangene i sygedagpengesager skal være så enkle som muligt med mindst mulig administrativ byrde for 
sygemeldte, arbejdsgivere og kommuner. Det indebærer blandt andet at de digitale muligheder skal 
udnyttes bedre for dermed at skabe et mere effektivt sygedagpengesystem. Susanne B. Holm januar 2014 


