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Oversigt over kontaktgrupper

Beskrivelse
LAB § 6, nr. 1: Personer, som modtager dagpenge efter lov om
Dagpengemodtager
arbejdsløshedsforsikring m.v.
LAB § 6, nr. 2 og 3: Personer, som modtager kontanthjælp efter lov om
Kontanthjælpsmodtager
aktiv socialpolitik, og som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet
efter integrationsloven..
Kontanthjælpsmodtager
Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet efter
omfattet af
integrationsloven § 16, stk. 2. Udgået pr. 1. juli 2016 – der kan ikke ske
integrationsprogrammet
nyregistreringer af denne kontaktgruppe.
LAB § 6, nr. 10: Personer i revalideringsforløb efter LAB kapitel 21,
Revalidering
bortset fra personer i forrevalidering.
LAB § 6, nr. 10: Personer med begrænsninger i arbejdsevnen, som er
For-revalidering
omfattet af kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik, og som deltager i et
forrevalideringsforløb.
Gammel LAB § 2, nr. 5: Personer, der modtager dagpenge under sygdom
efter lov om sygedagpenge, og som er blevet sygedagpengemodtagere før
Sygedagpengemodtager
den 5. januar 2015. Udgået pr. 5. januar 2015 – der kan ikke ske
nyregistreringer af denne kontaktgruppe
Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 6, nr. 9, og
Fleksjobvisiteret (ledig)
som modtager ledighedsydelse.
Personer der ikke modtager ydelse, herunder personer der er tilmeldt uden
Uden ydelse
at modtage ydelse.
Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 6, nr. 9, og
Fleksjobansat
som efter gammel eller ny ordning er ansat i et fleksjob eller modtager
støtte efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 126.
Ressourceforløb
LAB § 6, nr. 8: Personer i ressourceforløb efter LAB kapitel 19.
LAB § 6, nr. 4 og 5: Personer, som modtager uddannelseshjælp eller
Modtager af uddannelseshjælp overgangsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og som ikke er omfattet
af introduktionsprogrammet efter integrationsloven.
LAB § 6, nr. 7: Personer i jobafklaringsforløb efter kapitel 18 og som
modtager ressourceforløbsydelse efter kapitel 6 b i lov om aktiv
Jobafklaring
socialpolitik, herunder personer, der ikke får udbetalt
ressourceforløbsydelsen under jobafklaringsforløb på grund af fradrag for
indtægter.
LAB § 6, nr. 11: Personer, der modtager førtidspension efter lov om
Førtidspensionister
social pension eller efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig
og almindelig førtidspension m.v.
Personer med handicap, jf. lov om kompensation til handicappede i
erhverv m.v., der har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders
varighed, som kan berettige til optagelse i en arbejdsløshedskasse, og som
Kompensation til
ikke har opnået ansættelse efter op til 2 år efter uddannelsens afslutning,
handicappede i beskæftigelse
og som mangler erhvervserfaring inden for det arbejdsområde, som
uddannelsen kvalificerer til. Personer, der ansættes på fuld tid og ikke
samtidig modtager fx supplerende dagpenge eller kontanthjælp.
LAB § 6, nr. 13: Unge under 18 år med behov for en uddannelses- og
Unge u. 18
beskæftigelsesfremmende indsats.
LAB § 6, nr. 12: Personer, der ikke er i beskæftigelse og ikke opfylder
betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse, herunder
dagpenge efter A-loven, forsørgelsesydelser efter LAS eller SU efter SU
Selvforsørgede, ikke i
loven, samt personer, der ikke kan få tilbud efter INL. Kontaktgruppen
beskæftigelse
omfatter også personer, der efter afsluttet selvforsørgelses- og
hjemrejseprogram eller introduktionsprogram fortsat har ret til
danskuddannelse, jf. INL § 16, stk. 10.
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Beskrivelse
Selvforsørgende flygtninge og familiesammenførte udlændinge
(integrationslovens § 2, stk. 2-4) omfattet af selvforsørgelses- og
hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet, der ikke modtager
Selvforsørgende udlændinge
selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse og ikke er i
omfattet af program efter INL
beskæftigelse, jf. integrationslovens § 16, stk. 4, jf. § 23, stk. 6.
Kontaktgruppen omfatter også SU-modtagere eller personer som
forsørges af andre eller sig selv fx pga. formue.
Indvandrere omfattet af
Indvandrere (integrationslovens § 2, stk. 6) omfattet af
introduktionsforløbet
introduktionsforløbet (integrationslovens § 24 c)
Beskæftigede, der modtager indsats efter LAB § 161, kap. 25 eller 28
eller modtager personlig assistance efter lov om kompensation til
Beskæftigede
handicappede i erhverv samt beskæftigede flygtninge og
familiesammenførte udlændinge (pligt til danskuddannelse efter
integrationslovens § 16, stk. 4, jf. § 21 eller § 16, stk. 7).
Voksenelever
Personer, der har uddannelsesaftale, efter LAB kap. 23.
Jobrotation
Personer, der er ansat som jobrotationsvikar, efter LAB kap. 22.
Seniorjob
Personer, der er ansat i seniorjob efter lov om seniorjob.
Sygedagpengemodtager
LAB § 6, nr. 6: Personer (fra beskæftigelse), der modtager dagpenge
fra beskæftigelse
under sygdom efter lov om sygedagpenge.
Sygedagpengemodtager
LAB § 6, nr. 6: Personer (fra ledighed), der modtager dagpenge under
fra ledighed
sygdom efter lov om sygedagpenge.
LAB § 6, nr. 2 og 3: Personer, der modtager overgangsydelse efter lov om
Overgangsydelsesmodtager
aktiv socialpolitik som jobparat eller som aktivitetsparat, og som ikke er
efter LAB
omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven.
Integrationslovens § 2, stk. 2 (flygtninge) samt § 2, stk. 3
Selvforsørgelses- og
(familiesammenførte udlændinge til en flygtning) omfattet af
hjemrejseydelsesmodtager
selvforsørgelses- og hjemsendelsesprogrammet efter integrationsloven §
efter INL
16, stk. 1.
Uddannelsespålæg LAB § 6, nr. 4: Personer, der modtager overgangsydelse efter lov om
Overgangsydelsesmodtager
aktiv socialpolitik som åbenlyst uddannelsesparat, som øvrig
efter LAB
uddannelsesparat eller som aktivitetsparat.
Overgangsydelsesmodtager
Integrationslovens § 2, stk. 4 (andre familiesammenførte udlændinge
efter INL
omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven § 16, stk. 2.)

