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Beskæftigelsesudvalget har i brev af 17. november 2014 stillet følgende spørgsmål 

nr. 4 (L 58), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mette 

Hjermind Dencker (DF). 

 

Spørgsmål nr. 4: 

”Er det korrekt forstået, at man med den såkaldte tidlige indsats først må kontakte 

den ledige efter 6 måneders ledighed?” 

 

Endeligt svar: 

Nej, det er ikke korrekt forstået, at jobcentret og a-kasse først må kontakte den en-

kelte dagpengemodtager efter 6 måneders ledighed.   

 

Med beskæftigelsesreformen skal der etableres et fælles og intensiveret kontaktfor-

løb, så den enkelte dagpengemodtager fremover vil opleve, at kontakten til beskæf-

tigelsessystemet er sammenhængende og koordineret ved at inddrage både jobcen-

tret og a-kassens kompetencer. 

 

Det intensiverede kontaktforløb betyder, at der skal være en tættere kontakt med 

den enkelte dagpengemodtager i starten af ledighedsforløbet. I denne periode skal 

dagpengemodtagerne først til en samtale i deres a-kasse om blandt andet deres cv 

inden for de første 2 ugers ledighed. De skal endvidere til månedlige samtaler i 

jobcenteret, hvoraf nogle af samtalerne afholdes i fællesskab med a-kassen. A-

kassen har ansvaret for rådighedsvurderingen, og dagpengemodtagerene skal derfor 

ligeledes til 2 rådighedssamtaler i deres a-kasse i de første 6 måneder af ledigheds-

forløbet. 

 

Jeg mener, at vi med det intensiverede kontaktforløb sikrer en tæt kontakt med 

dagpengemodtagerne. En kontakt, der er nødvendig for at lære den enkelte dag-

pengemodtager at kende og dermed kunne skræddersy en indsats, der passer til den 

enkeltes kompetencer og udfordringer. 

 

Samtidig ved vi, at samtaler med de ledige er noget af det, der virker bedst i for-

hold til at få ledige tilbage i job. Derfor er det ydermere vigtigt, at jobcentre og a-

kasser har en tæt og indholdsrig kontakt med dagpengemodtagere. 

 

Derudover fremrykker vi indsatsen for dagpengemodtagere over 30 år, så de skal 

have et tilbud af jobcentret tidligere end i dag.  

 

For dagpengemodtagere mellem 30-49 år fremrykkes tidspunktet således til senest 

efter 6 måneders ledighed, og for dagpengemodtagere, der er fyldt 50 år, fremryk-
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kes tidspunktet til senest efter 3 måneders ledighed. Dagpengemodtagere, der ikke 

er fyldt 30 år vil - som i dag - have ret og pligt til tilbud efter 3 måneders sammen-

lagt ledighed. 

 

Tidspunktet for ret og pligt tilbuddet er således det seneste tidspunkt, hvor jobcen-

teret skal give den enkelte dagpengemodtager et tilbud. Sammen med det intensive-

rede kontaktforløb skal det sikre, at dagpengemodtagerne får en individuel og tidlig 

indsats. 

 

Det bemærkes endvidere, at ligesom i dag kan jobcenteret give dagpengemodtagere 

tilbud tidligere. Dagpengemodtagere har i hele deres ledighedsperiode pligt til at 

tage imod tilbud fra jobcenteret. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

 

 

Henrik Dam Kristensen 

 


