
Et forenklet kontaktforløb Juni 2022 

A-kasserne får fra 1. januar 2024 ansvaret for kontaktforløbet for dagpengemodta-

gere i de første 3 måneder af ledighedsforløbet1. I perioden skal a-kassen afholde 

3 jobsamtaler.  

Initiativet medfører, at dagpengemodtagere vil opleve et enklere kontaktforløb, 

hvor de som udgangspunkt kun skal forholde sig til én aktør i starten af ledigheds-

forløbet, og hvor der er et klart fokus på job i samtalerne i både a-kassen og job-

centeret. A-kasserne kan gøre brug af deres kendskab til deres medlemmers kom-

petencer og deres branchekendskab ifm. jobformidling og rådgivning. Initiativet 

er i store træk en permanentgørelse af a-kasseforsøget, som dermed udbredes til 

alle a-kasser i hele landet.  

De særlige samtaletyper (cv-samtale, fællessamtale og rådighedssamtale) forenkles 

ligeledes, så der blot er én obligatorisk samtaletype - jobsamtaler. Opstår der tvivl 

om en borgers rådighed kan a-kassen altid indkalde til en rådighedssamtale.  

Initiativet indebærer samtidig en reduktion i antallet af samtaler for dagpengemod-

tagere fra 9 til 6 samtaler i de første 6 måneders ledighed, jf. tabel 1, hvoraf a-kas-

sen afholder de første tre samtaler i de første tre måneders fuld ledighed, og job-

centret afholder de sidste tre samtaler i de næste tre måneder. A-kassen kan del-

tage i den første samtale i jobcentret, hvis borgeren ønsker det, for at hjælpe med 

en god overdragelse.  

Ansvaret for at bevilge tilbud og følge op mv. forbliver i jobcentret igennem hele 

borgerens ledighedsperiode. Hvis a-kassen sammen med borgeren vurderer, at 

dagpengemodtageren vil have gavn af et tilbud, der påbegyndes inden for de før-

ste 3 måneders ledighed eller igangsættes i forlængelse heraf, kan a-kassen sende 

en indstilling herom til jobcentret. Jobcentret skal herefter tage stilling til bevilling 

af det indstillede tilbud og må i forbindelse hermed tage kontakt til borgeren i 

nødvendigt omfang. Såfremt jobcentret afviser a-kassens indstilling, skal det be-

grundes over for medlemmet og a-kassen. 

Anm:1 I a-kasseforsøget kan CV og rådighedssamtaler afholdes sammen med en jobsamtale. A-kassen kan, på lige fod med i dag, fra 4 mdr. ledighed gennemføre 
aktiviteter herunder samtaler efter behov, og kan altid indkalde til en rådighedssamtale hvis der er tvivl om borgeren rådighed.  

 

1 A-kassen får ansvaret for dagpengemodtagere med mindre end tre måneders ledighed på det tidspunkt hvor 
borgeren melder sig ledig. 

Tabel 1 

Krav omsamtaler inden for de første 6 måneder af kontaktforløbet – hhv. gældende lov og 

forslaget 

 Gældende regler Forslaget 

A-kasser 
1 CV samtale 

2 rådighedssamtaler 
3 jobsamtaler2 

Jobcenter 4 jobsamtaler 3 jobsamtaler (fra måned 4-6) 

Jobcenter og  
a-kasser 

2 fællessamtaler (i jobcentret)
Ingen krav til fællessamtaler. A-kassen kan del-

tage i 1. samtale i jobcenteret 
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A-kassen skal bistå dagpengemodtagere med at finde job og bistå private og of-
fentlige arbejdsgivere med rekruttering af jobsøgende og jobformidling, herunder 
på tværs af virksomhedstyper og brancher. 

Der udvikles en tilsyns- og opfølgningsmodel for a-kasser, der svarer til opfølg-
ningen på jobcentrenes afholdelse af lovpligtige jobsamtaler. 

Der lægges desuden op til at udvide den løbende monitorering, som STAR i dag 

udstiller for kommuner vedrørende jobordrer og besættelse af stillinger, til også at 

omfatte a-kassernes arbejde med jobordrer. 

Den nye arbejdsdeling evalueres 2 år efter ikrafttrædelse.  

Forslaget vil skulle udmøntes ved lov og vil komme til at omfatte kontaktforløbet 
i alle kommuner uafhængig af evt. velfærdsaftaler på beskæftigelsesområdet.  


