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Regeringen indgik den 28. maj 2021 Aftale om tiltag målrettet langtidsledige under 

coronakrisen med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale 

Venstre, Enhedslisten, Konservative og Alternativet. Dertil indgik Regeringen 6. 

oktober 2021 Trepartsaftale om mangel på arbejdskraft med arbejdsmarkedets par-

ter.  

Aftalerne betyder, at følgende igangværende forsøg i bekendtgørelse om forsøg om 

forsøg på beskæftigelsesområdet skal forlænges: 

 Jobrotationsvikariat med længere varighed (Langtidsledighedspakken) 

 Lempet ledighedskrav for vikarer i jobrotationsordningen (Trepartsaftalen) 

 Lempet ledighedskrav for faglærte, der bliver voksenlærlinge fra ledighed 

(Trepartsaftalen) 

I forhold til forsøgene med jobrotationsvikariat med længere varighed og kortere 

forudgående ledighed indgår de i en forsøgsbestemmelse. Forsøget forlænges til 

31. december 2022. 

 

Forsøget med det lempede ledighedskrav for faglærte, der bliver voksenlærlinge fra 

ledighed forlænges til 31. december 2022. Det bemærkes, at der ikke sker en for-

længelse af forsøgene med suspension af positivliste for voksenlærlinge, der kom-

mer fra beskæftigelse, samt udvidelse af ordningen til faglærte voksenlærlinge, der 

kommer fra beskæftigelse med en forældet uddannelse.  

 

Derudover har regeringen besluttet at forlænge et forsøg med en udvidet målgruppe 

for uddannelsesløftet, hvor syv nordjyske kommuner via udfordringsretten har haft 

mulighed for i visse tilfælde at give uddannelsesløft til ledige faglærte dagpenge-

modtagere uden forældet uddannelse. Forsøget forlænges til 31. december 2022, og 

bestemmelsen flyttes til bekendtgørelsen om forsøg på beskæftigelsesområdet. De 

øvrige forsøg under den udvidede udfordringsret udløber ved årsskiftet, og derfor 

ophæves bekendtgørelsen om forsøg i henhold til udfordringsretten. 
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Endelig har regeringen besluttet at forlænge forsøg med IBBIS II for sygemeldte 

med bl.a. lettere grad af angstlidelse og depression, som følge af covid-19. Forsø-

get forlænges til 30. april 2022. 

 

Der vedlægges et bilag med udkast til de fire forsøgsbestemmelser, der vil blive 

indarbejdet i en samlet bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet. Der 

vedlægges dertil et bilag med udkast til bekendtgørelse om ophævelse af bekendt-

gørelse om forsøg i henhold til udfordringsretten på beskæftigelses- og sygedag-

pengeområdet. Begge bekendtgørelser træder i kraft den 1. januar 2022. 

Regeringen har i august 2021 besluttet at forlænge en række forsøg i Frikommune-

forsøg II, der bl.a. har vist potentiale til videre udbredelse. Dette sker for at sikre, at 

kommunerne kan fortsætte deres forsøgspraksis, mens der tages stilling til opfølg-

ning på forsøgene. Forsøgsperioden forlænges til den 1. januar 2023. 

 

Der vedlægges et bilag med udkast til en tilrettet bekendtgørelse om frikommune-

forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet, som ligeledes træder i kraft 

den 1. januar 2022. 

Beskæftigelsesrådet høres om alle forsøgsforlængelserne. Frikommunerne høres 

om forlængelse af frikommuneforsøgene. 

Styrelsen skal venligst bede om eventuelle bemærkninger senest mandag den 6. de-

cember 2021, kl. 12.  

Bemærkningerne bedes sendt pr. e-mail til Astrid Finderup (afi@star.dk), Søren 

Windfeldt Nissen (swn@star.dk) og star@star.dk.  

Venlig hilsen 

Louise Seidler Johansen 

Kontorchef, Arbejdsmarkedspolitisk center 2 

 

 


