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Den nedenstående bestemmelse er en sammenskrivning af den gældende § 30 i lov 

om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lov nr. 548 af 07. maj 2019, og de ændringer, 

der pr. 1. januar 2022 følger af lovforslag L 67, § 1, nr. 1 og nr. 2. 

§ 30 som den vil se ud efter ikrafttrædelsen af L 67: 

§ 30. Jobcenteret skal som led i det individuelle kontaktforløb vurdere, om per-

soner under 25 år, der er omfattet af § 6, nr. 1, som ikke har en erhvervskompeten-

cegivende uddannelse, og som ikke har forsørgerpligt over for hjemmeboende 

børn, vil kunne gennemføre en uddannelse på almindelige vilkår. 

Stk. 2. Vurderer jobcenteret, at en person omfattet af stk. 1 kan gennemføre en 

uddannelse, skal jobcenteret pålægge personen inden for en nærmere fastsat frist at 

komme med forslag til en eller flere relevante studie- eller erhvervskompetencegi-

vende uddannelser, som personen kan ansøge om optagelse på. Det er en betin-

gelse, at personen under hele uddannelsen har et forsørgelsesgrundlag i form af su, 

elevløn el.lign. 

Stk. 3. Jobcenteret skal ved første jobsamtale, jf. § 31, stk. 3, pålægge en person 

omfattet af § 6, nr. 4 eller 5, inden for en nærmere fastsat frist at komme med rele-

vante forslag til en eller flere studie- eller erhvervskompetencegivende uddannel-

ser, som personen på kortere eller længere sigt kan påbegynde på almindelige vil-

kår. Jobcenteret kan iværksætte aktiviteter og tilbud efter kapitel 11-14 for at 

hjælpe personen med at blive i stand til at komme med forslag til en eller flere stu-

die- eller erhvervskompetencegivende uddannelser. Det er en betingelse, at perso-

nen under hele uddannelsen har et forsørgelsesgrundlag i form af su, elevløn 

el.lign. 

Stk. 4. Jobcenteret skal ud fra en vurdering af personens forudsætninger på-

lægge en person omfattet af stk. 2 eller 3 inden for en nærmere fastsat frist at søge 

om optagelse på en eller flere studie- eller erhvervskompetencegivende uddannel-

ser. 

Stk. 5. En person omfattet af stk. 2 eller 3, som optages på en uddannelse, er for-

pligtet til at påbegynde og gennemføre uddannelsen. 

Stk. 6. For en person omfattet af § 6, nr. 4 eller 5, skal de test- og prøveresulta-

ter vedrørende forberedende voksenundervisning samt aktiviteter og tilbud efter 
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kapitel 11-14, der skal iværksættes, for at personen når sit uddannelsesmål, fremgå 

af uddannelsespålægget. 

Stk. 7. Jobcenteret skal underrette uddannelsesinstitutionen om, at personen er 

pålagt at begynde og gennemføre uddannelsen, jf. stk. 5, herunder oplyse om job-

centerets vurdering af personens behov for støtte til at gennemføre uddannelsen, 

om relevante kontaktoplysninger i jobcenteret samt øvrige væsentlige oplysninger. 

For en person omfattet af stk. 2 eller 3, som optages på en studie- eller erhvervs-

kompetencegivende uddannelse, som personen ikke er pålagt at begynde og gen-

nemføre, jf. stk. 5, skal jobcenteret vurdere, om personen har behov for støtte til at 

kunne gennemføre uddannelsen og i så fald underrette uddannelsesinstitutionen om 

støttebehov, relevante kontaktoplysninger i jobcenteret og om øvrige væsentlige 

oplysninger. 

Stk. 8. Uddannelsesinstitutionen skal underrette jobcenteret, når en person opta-

ges på en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse, herunder oplyse 

jobcenteret om relevante kontaktoplysninger på uddannelsesinstitutionen. Uddan-

nelsesinstitutionen skal underrette jobcenteret, hvis uddannelsesinstitutionen vurde-

rer, at personen er i risiko for frafald. 

 Stk. 9. Underrettes jobcenteret om en persons risiko for frafald efter stk. 8, in-

den for de første 6 måneder efter studiestart, skal jobcenteret tage kontakt til perso-

nen. 

Stk. 108. Jobcenteret skal fortsætte indsatsen for personer, der via uddannelses-

pålæg skal påbegynde en uddannelse inden for 1 måned efter uddannelseshjælpens 

eller overgangsydelsens ophør, helt frem til uddannelsesstart. 

Stk. 119. Uddannelsespålægget, jf. stk. 2-6, indgår i »Min Plan«. 


