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Registrering af isbrydere, der modtager supplerende dagpenge

Dette brev omhandler registrering af dagpengemodtagere (LAB § 2, nr. 1), der bliver omfattet af målgruppen i LAB § 2, nr. 8, fordi vedkommende får ansættelse
med løntilskud iht. den særlige ordning for denne målgruppe (isbryderordningen).
Tilbud efter isbryderordningen

Tilbud i henhold til isbryderordningen kan man få fra dag 1 efter endt uddannelse,
hvis betingelserne er opfyldt. Der er således i modsætning til øvrige løntilskudsordninger ikke noget krav om en vis forudgående ledighed, inden tilbud kan gives.
Det er i øvrigt heller ikke en betingelse for ret til tilbud for målgruppen i LAB § 2,
nr. 8, at man har ret til en ydelse eller modtager en ydelse ved afgivelse af tilbud til
denne målgruppe.
Ansættelse på fuld tid

En person, der ansættes i løntilskud på fuld tid som omfattet af målgruppen i LAB
§ 2, nr. 8, skal registreres som sådan, uanset at vedkommende kommer fra dagpenge.
Ansættelse med løntilskud under isbryderordningen forbruger af retten til dagpenge
(§ 8, stk. 1, nr. 3, i bekendtgørelse. nr. 401 af 26. april 2017 om dagpengeperioden), hvis man er indplaceret som dagpengemodtager ved afgivelse af tilbud, men
der er det særlige, at ansættelsen kan række ud over perioden med ret til dagpenge.
Der er ikke krav om, at vedkommende står tilmeldt jobcenteret under deltagelse i
tilbuddet, og der er ikke fastsat regler om kontaktforløb for denne målgruppe i den
tid, de er ansat med løntilskud under ordningen.
Ansættelse på nedsat tid og samtidig modtagelse af supplerende dagpenge

Imidlertid er der en særlig problemstilling i forhold til personer, der ansættes på
nedsat tid med løntilskud, og som er omfattet af LAB § 2, nr. 8, men som skal have
udbetalt supplerende dagpenge.
Det skyldes, at en a-kasse ikke kan udbetale supplerende dagpenge til personer, der
ikke er registreret som dagpengemodtagere. Sådanne personer skal derfor – selvom
de er i tilbud om ansættelse med løntilskud efter reglerne for målgruppen i LAB §
2, nr. 8 – være tilmeldt som jobsøgende og registreres som dagpengemodtagere
omfattet af LAB § 2, nr.1, med de konsekvenser det har i forhold til rådighed og
kontaktforløb mv.
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De pågældende personer bevarer rettigheder som personer registreret som omfattet
af LAB § 2, nr. 8.
Fritagelse for rådighed

En person, der er registreret som dagpengemodtager mens personen deltager i løntilskudsjob via isbryderordningen (dvs. personer omfattet af LAB både er § 2, nr. 1
og § 2, nr. 8), kan ligesom andre konkret være fritaget fra rådighed efter bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats (BAB) § 47,stk. 2.
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