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Orientering om videre proces for Anden delaftale af nytænk-

ning af beskæftigelsesindsatsen 

 

 

Kære Beskæftigelsesudvalg 

Som led i finansieringen Aftale om en ny ret til tidlig pension indgik den tidligere 

regering to aftaler om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, som Venstre og Mo-

deraterne også har tilsluttet sig.  

Første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen blev indgået i juni 2021 

og er vedtaget af Folketinget og fuldt implementeret. Aftalen lemper proceskravene 

for, hvor ofte uddannelseshjælpsmodtagere skal have tilbud, den giver bedre ret-

tigheder og støtte i overgangen til uddannelse for unge og mulighed for at afholde 

digitale samtaler med ledige efter seks måneders ledighed. Første delaftale gav et 

provenu på ca. 345 mio. kr. i 2022 og ca. 375 mio. kr. fra 2023 og frem. 

Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen blev indgået i juni 2022 

og udmøntes i to lovforslag.  

Det første lovforslag udmønter følgende dele af aftalen:  

• Tilbud om øvrig vejledning og opkvalificering tæller ikke længere med som ret- 

og pligttilbud. Indsatsen skal i stedet i højere grad have fokus på bl.a. ordinære 

løntimer, ordinær uddannelse og virksomhedsrettede tilbud. 

• Ledige får i de første seks måneders ledighed mulighed for at vælge, om samta-

ler med jobcentre og a-kasser skal afholdes ved personligt fremmøde, telefonisk 

eller ved personligt digitalt fremmøde (video). Den første samtale skal dog fort-

sat afholdes fysisk for alle målgrupper.  

• Diverse forenklinger bl.a. ved opfølgning i skærpet tilsyn hvor kravet om eks-

tern sagsgennemgang for kommuner i skærpet tilsyn afskaffes. 

 

Dette første lovforslag var i ekstern høring inden valgudskrivelsen fra den 26. au-

gust til den 23. september 2022. Høringen har givet anledning til mindre tilretnin-

ger i lovforslaget. Vedlagt er høringsnotatet og det justerede lovforslag.  

 

Det var i aftaleøkonomien forudsat, at lovforslaget skulle være trådt i kraft den 1. 

januar 2023 med henblik på at tilvejebringe et provenu på 344 mio. kr. i 2023. På 

grund af valgudskrivelsen og regeringsdannelsen har det ikke været muligt at frem-

sætte og behandle lovforslaget, så det kunne træde i kraft den 1. januar. Det forventes 

nu fremsat d. 25. januar 2023. Med en forventet ikrafttræden d. 22. marts vil prove-
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nuet i 2023 blive ca. 75 mio. kr. lavere end forudsat i aftaleøkonomien, men udsæt-

telsen vil ikke påvirke det varige provenu. Justeringen af de økonomiske konsekven-

ser af lovforslaget vil blive indarbejdet inden fremsættelse. 

 

Jeg ser frem til fremsættelsen af lovforslaget i slutningen af januar og den efterføl-

gende lovbehandling i Folketinget.  

 

De resterende initiativer fra aftalen, som kræver lovændring, vil blive udmøntet i et 

særskilt lovforslag, som forventes fremsat omkring marts 2023 og vil fortsat træde i 

kraft den 1. januar 2024. Det gælder forenklingen af kontaktforløbet for forsikrede 

ledige, hvor A-kasserne får ansvaret for indsatsen i de første tre måneders ledighed. 

Samtidig permanentgøres n lempelse af uddannelsespålægget, som hidtil har været 

iværksat som en midlertidig forsøg, der blev igangsat med Trepartsaftale om mangel 

på arbejdskraft af oktober 2021. 

Venlig hilsen 

 

Ane Halsboe-Jørgensen 

 


