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På rette vej – i job!
Bestemmelser vedrørende friholdelse for samtale og
aktivering
I forsøget friholdes personer for samtaler og aktive tilbud efter de almindelige
regler. Reglerne gengives i det følgende:
Friholdes for samtale fremgår af BEK nr. 865 af 01/07/2010, § 28.
§ 28. For personer, der er omfattet af § 1, nr. 1-4, tilrettelægges og gennemføres der et
individuelt kontaktforløb.
Stk. 2. Følgende persongrupper er undtaget fra det individuelle kontaktforløb i stk. 1:
1) Personer over 65 år, som modtager kontant- eller starthjælp, alene fordi de ikke opfylder
optjeningsbetingelserne for at få folkepension.
2) Personer, som modtager kontant- eller starthjælp, alene fordi de ikke opfylder
optjeningsbetingelserne for at få førtidspension.
3) Unge under 18 år, som ikke har forældre, der har pligt til at forsørge dem, og som derfor
modtager kontant- eller starthjælp.
4) Personer, der har ret til fravær ved graviditet, barsel og adoption, i det omfang der under
fravær efter bestemmelserne i barsellovens § 6, stk. 1 og 2, § 7, § 8, stk. 1-6 og 8, § 9, § 13
og § 14, stk. 1 og 2, er ret til dagpenge ved graviditet, barsel og adoption.
5) Kontant- og starthjælpsmodtagere, der er sygemeldte på grund af livstruende lidelser, der
skønnes uhelbredelige.
6) Ledige med ansættelseskontrakt, hvor ansættelsen begynder inden for 4 uger, og ledige
som skal på barsel inden for 4 uger.
7) Ledige, der deltager i selvvalgt uddannelse på fuld tid som fuldtids- eller deltidsforsikret, jf.
bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige.

Friholdelse for aktivt forløb fremgår af LBK nr. 946 af 01/10/2009, § 13, stk. 4 og
5:
Ønsker ansøgeren eller ægtefællen at modtage eller modtager ansøgeren
eller ægtefællen hjælp alene på grund af ledighed, har de dog ikke pligt til at
udnytte deres arbejdsmuligheder ved at tage imod et tilbud om arbejde efter stk. 1
eller tilbud eller beskæftigelsesfremmende foranstaltninger efter stk. 3, hvis
1) tilbuddet ikke kan anses for et rimeligt tilbud på grund af forhold, der vedrører
tilbuddets indhold,
2) den pågældende ikke kan arbejde på grund af sygdom eller der er risiko for, at
helbredet forringes, hvis det hidtidige arbejde fortsættes,
3) afstanden mellem bopæl og arbejdssted medfører en urimelig belastning af den
pågældende på grund af transportvanskeligheder eller den tid, der går til transport,
4) den pågældende har ret til fravær ved graviditet, barsel og adoption, i det omfang
der under fravær efter bestemmelserne i barsellovens § 6, stk. 1 og 2, § 7, § 8,
stk. 1-6 og 8, § 9, § 13 og § 14, stk. 1 og 2, er ret til dagpenge ved graviditet, barsel
og adoption,
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den pågældende er nødt til at passe sine børn og der ikke kan anvises anden
pasningsmulighed,
6) den pågældende modtager støtte efter lov om social service til pasning af
handicappet barn eller døende nærtstående eller efter lov om ret til orlov og
dagpenge ved barsel til pasning af alvorligt sygt barn,
7) den pågældende er omfattet af en friperiode efter § 23 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats,
8) den pågældende aftjener værnepligt,
9) arbejdet er omfattet af en overenskomstmæssig konflikt eller
10) arbejdet omfatter udvikling og fremstilling af krigsmateriel.
Stk. 5. Ønsker ansøgeren eller ægtefællen at modtage eller modtager ansøgeren eller
ægtefællen hjælp på grund af problemer ud over ledighed, skal kommunen vurdere,
om der i det enkelte tilfælde foreligger andre forhold end de i stk. 4 nævnte, der
kan begrunde, at den pågældende ikke har pligt til at udnytte sine
arbejdsmuligheder.’
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