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Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendt-
gørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats og udkast til be-
kendtgørelse om opfølgning i sygedagpengesager 
 

 

Vedlagt sendes udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om en ak-

tiv beskæftigelsesindsats samt udkast til bekendtgørelse om opfølgning i sygedag-

pengesager. 

 

Selvbooking er et væsentligt element i forhold til at skabe større grad af medbe-

stemmelse og tilfredshed med jobcentrenes indsats hos borgerne. Adgang til selv at 

kunne booke og ombooke samtaler giver borgerne mulighed for øget medindflydel-

se og større ejerskab for eget forløb.    

 

Imidlertid oplever en række ydelsesgrupper i dag kun at have begrænset mulighed 

for selv at booke samtaler i jobcenteret. For jobparate kontanthjælpsmodtagere og 

åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere gælder, at de ikke har 

umiddelbar adgang til selvbooking, men først skal anmode jobcentret om at få den 

mulighed. Og for sygedagpengemodtagere gælder, at kommunerne ikke er pålagt at 

tilbyde gruppen mulighed for at selvbooke.  

 

For at sikre de nævnte grupper bedre adgang til selvbooking foretages ændring af 

de relevante bekendtgørelser.  

 

I Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats ændres ordlyden, så det frem-

går, at jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannel-

seshjælpsmodtagere kan selvbooke. Disse målgrupper skal således med den nye 

bekendtgørelse ikke først anmode herom for at få mulighed for selv at booke.  

 

I udkast til ændring af Bekendtgørelse om opfølgning i sygedagpengesager fastsæt-

tes, at sygemeldte, hvor sygefraværet forventes at overstige 8 uger, skal have mu-

lighed for at booke samtaler via Jobnet efter første opfølgningssamtale. Kommu-

nernes pligt til at tilbyde selvbook omfatter ikke den første opfølgningssamtale, ud 

fra hensynet til at sikre kommunerne tilstrækkelig tid til at indhente lægelige op-

lysninger m.v.   

 

Desuden tilføjes en præcisring af kravet til, hvornår kommunerne ved revurderin-

gen af retten til sygedagpenge skal indhente en ny lægeattest. Fremover skal det 

ske, når der er væsentlige ændringer i de helbredsmæssige forhold, i stedet for som 

i dag, når der er et uklart sygdomsbillede.  
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Ændringerne til bekendtgørelse om opfølgning i sygedagpengesager er markeret 

med rødt.  

 

Begge bekendtgørelser skal træde i kraft den 1. juli 2017. 

 

Udkast til bekendtgørelser vedlægges til evt. bemærkninger, som bedes fremsendt 

til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering senest fredag den 23. juni 2017 

kl. 12.00.  

 

Evt. bemærkninger bedes sendt til star@star.dk, Gry Brinchmann Holm 

(gbh@star.dk) og undertegnede (ssc@star.dk). 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Signe Schertiger 

Arbejdsmarkedsfastholdelse 

 

 

 


