
 

 

 

 

 

 

Tid:  
Mandag den 6. december  

kl. 9.30 – 15.30 

 

Sted:   
Kulturhuset Leopold 

Bredgade 22 

4653 Karise 

 

Målgruppe:  
Uddannelsessteder, jobcentre, 

socialrådgivere, jobkonsulenter  

 

Underviser: 
Jurist Jannie Dyring 

 

Pris:  
Medlem Ligeværd kr. 2.170. inkl. 

forplejning og kursusmateriale. 

Ikke medlemmer kr. 2.895. 

Beløbet er ikke momspligtigt 

 

Tilmelding:  
Sendes til: tina@ligevaerd.dk   

Oplys navn, institution og mailadresse 

på deltager(e) 

 

Vilkår: 
Tilmelding er bindende mindre end 4 

uger før kursusstart. 

Beskæftigelsesindsatsen for unge var ikke omfattet af LAB-reformen af 

1. januar 2020, men blev udskudt til senere. Lovforslaget herom er nu 

sendt i høring og skal træde i kraft den 1. januar 2022. Tilsvarende 

træder de nye regler om ressourceforløb i kraft den 1. januar 2022. 

På dette kursus gennemgår vi de nye regler om 

beskæftigelsesindsatsen for unge modtagere af uddannelseshjælp samt 

de nye regler om ressourceforløb. Herudover behandles betingelser og 

vilkår for ydelser til unge, herunder centrale elementer fra 

sanktionsreformen samt ydelseskommisionens forslag til ændring af 

ydelser til unge.  

Program 

1. Ny beskæftigelsesindsats for unge 

• Færre proceskrav for indsatsen til modtagere af 

uddannelseshjælp 

• Ret til mentorstøtte i overgangen til uddannelse 

• Jobcentrets pligt til at reagere på beskeder om risiko for frafald 

• Ret til selvfunden virksomhedspraktik og ansættelse med 

løntilskud for modtagere af uddannelseshjælp 

• Ret til samtaler ved fysisk fremmøde, telefonisk eller digitalt 

 

2. Nye regler om ressourceforløb 

• Indsatsgaranti i ressourceforløb 

• Ret til en personlig jobformidler 

• Ret til samtale med sundhedskoordinator og koordinerende 

sagsbehandler/jobformidler 

• Varighed af ressourceforløb – 3 år 

• Lempelse af fradraget for lønindtægt i ressourceforløbsydelse 

• Afskaffelse af statens refusion af kommunernes udgifter til 

beskæftigelsesindsatsen i ressourceforløb 

 

3. Betingelser og vilkår for ydelser til unge 

• Betingelser og vilkår for modtagelse af uddannelseshjælp 

• Forenklede sanktioner for uddannelseshjælp 

• Forenklet vejledning 

• Klare rammer for udvidet partshøring af aktivitetsparate unge 

 

4. Kommende reformer, herunder 

• Centrale elementer fra ydelseskommisionen om ændring af 

ydelser til unge 

 

 

Ny beskæftigelsesindsats for unge samt betingelser og vilkår 

for ydelser til unge  

 

mailto:tina@ligevaerd.dk

