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Lovpakken ”Flere i arbejde” pr. 1. juli 2003 og 
dens konsekvenser for rammeaftale om det so-
ciale kapitel 

  

Folketinget vedtog den 4. juni 2003 lovpakken om ”Flere i arbejde”, som 

træder i kraft fra den 1. juli 2003. Vedtagelse af denne lovpakke medfører, a t 

det er nødvendigt at ændre en stor del af rammeaftalen om det sociale kapi-

tel. I denne informationsskrivelse redegøres der for, hvorledes planerne her-

for er samt de umiddelbare konsekvenser fra den 1. juli 2003.  

 1. Om lovpakken 

Lovpakken ”Flere i arbejde” er vedtaget i 2 faser. Første fase omfattende 

bl.a. ændringer i ordningen om offentlig jobtræning. Disse ændringer er om-

talt i administrativ information af den 18. december 2002. 

 

2. fase blev vedtaget den 4. juni 2003. Lovændringerne medfører vedtagelse 

af 2 nye love samt ændringer i eksisterende love. 

 

Regelsættet på beskæftigelsesområdet består fra 1. juli 2003 af: 

 Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, 

(styringen) 

 Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, (tilbud)  

 Integrationsloven, (tilbud og ydelser) 

 Lov om aktiv socialpolitik, (ydelser)  

 Sygedagpengeloven, (ydelser) 

 Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (ad-

ministrationen). 

 

Den lov, som får indflydelse på rammeaftalen om det sociale kapitel, er først 

og fremmest Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB). I denne lov beskri-

ves målgrupperne, tilbuddene samt løn og arbejdsvilkår. Endvidere omtales 

andre betingelser. Nedenfor gives en kort beskrivelse af de nye målgrupper 
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og tilbud. Øvrige oplysninger kan hentes, som beskrevet under: ”Hvis du vil 

vide mere”. 

 

Målgrupperne 

Målgrupperne for tilbud ændres pr. 1. juli 2003. Målgrupperne fremgår af 

LAB § 2 og er følgende: 

 

Nr. 1 Dagpengemodtagere 

Nr. 2 Arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere  

Nr. 3 Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere 

Nr. 4 Revalidender 

Nr. 5 Sygedagpengemodtagere 

Nr. 6 Personer med varig nedsat erhvervsevne, der får førtidspension 

Nr. 7 Personer med varig nedsat erhvervsevne, der ikke modtager førtids-

pension 

Nr. 8 Nyuddannede personer med et handicap. 

 

Tilbuddene 

I LAB indgår en ny og forenklet redskabsvifte, som består af: 

 Vejledning og opkvalificering (for målgruppe 1, 2, 3, 4 og 5) 

 Virksomhedspraktik (for målgruppe 1, 2, 3, 4 og 5) 

 Ansættelse med løntilskud ((for målgruppe 1, 2, 3, 4, 6 og 8) 

 Fleksjob (ordningen er uændret for målgruppe 7). 

 

Vejledning og opkvalificering:  

Omtales i § 32 og følgende ordninger udgår: 

Tilbud Erstatter (udgår) 

Vejledning og opkvalificering 

§ 32  

 Kortvarige vejlednings- og 

introduktionsprogrammer 

 Arbejdsprøvning og arbejds-

praktik 

 Vejledningsforløb og uddan-

nelse 

 Særlig tilrettelagt aktivering  

 Projekter, individuel jobtræ-

ning 

 Særlig tilrettelagte uddannel-

sesaktiviteter 

 Uddannelsesrevalidering 
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Virksomhedspraktik: 

Omtales i LAB § 42 og følgende ordninger udgår: 

Tilbud Erstatter (udgår) 

Virksomhedspraktik 

§ 42 

 Arbejdspraktik  

 Individuel jobtræning på al-

mindelige arbejdspladser 

 Arbejdsprøvning 

Ansættelse med løntilskud: 

Omtales i LAB kapitel 12 § 51 til og med § 62 og følgende ordninger udgår: 

Tilbud Erstatter (udgår) 

Ansættelse med løntilskud 

§ 51 og 52  

 Jobtræning  

 Jobrotation 

 Virksomhedsrevalidering med 

løntilskud  

 Skånejob  

 Isbryder – handicappede  

 Voksenlærlinge  

 

Løn- og arbejdsvilkår for målgruppe 1-3 fremgår af § 55. Med hensyn til be-

regning af arbejdstid og løn i job med løntilskud henvises der til bilaget fra 

Arbejdsmarkedsstyrelsen som blev udsendt sammen med administrativ in-

formation den 18. december 2002. 

 

Løn- og arbejdsvilkår for målgruppe 6 fremgår af § 57. Målgruppe 6 er per-

soner, som førhen fik skånejob. Løn- og arbejdsvilkår er uændrede for mål-

gruppen. 

2. Konsekvenser for rammeaftalen om socialt kapitel 

Rammeaftalen om socialt kapitel af 23. juli 2002 gælder uændret med hensyn 

til aftalebaserede job og fleksjob, da der alene bliver tale om ændrede para-

grafhenvisninger. Desuden gælder den for alle personer omfattet af aftalen, 

der ansættes før den 1. juli 2003 i de nye tilbud efter LAB. Den gælder end-

videre for personer, der har fået tilbud efter de gamle regler, hvor ansættel-

sen varer udover den 1. juli 2003.        

 

For personer, der er omfattet af den nye lovpakke, der ansættes fra den 1. ju-

li 2003 gælder rammeaftalen ikke. Derimod er lovene gældende. 

 

For ansættelse ifølge de nye tilbud efter LAB gælder indtil videre alene reg-

lerne i LAB samt den tilhørende bekendtgørelse. 
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Der arbejdes på at revidere rammeaftalen så hurtigt muligt. Der vil blive gi-

vet meddelelse herom, når en revideret aftale er færdig. 

 

3. Konsekvenser for rammeaftale om tidsbegrænset ansæt-
telse 

Bilag 1 til rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse er ikke gældende for 

personer der ansættes efter den 1. juli 2003. 

Hvis du vil vide mere/bilag 

Der kan hentes flere oplysninger om ”Flere i arbejde” på KLs hjemmeside på 
www.kl.dk/1950. 

Arbejdsmarkedsstyrelsen og Arbejdsdirektoratet har i samarbejde med KL etab-
leret en hotline om den nye lovgivning i Flere i arbejde: 

http://www.ams.dk/flereiarbejde/hotline/ 

Her kan du stille spørgsmål vedrørende Flere i Arbejde, og få svar efterhånden 
som de bliver færdige. Du vil også kunne se hvad andre har spurgt om, og hvad 
det er svaret herpå. AMS forventer at have en svarfrist på 3 hverdage. 

De vedtagne love, som træder i kraft 1. juli 2003 kan findes på Folketingets 
hjemmeside (klik på lovforslagsnr.) eller i retsinformation (www.retsinfo.dk). 

Kontaktperson i KL 

Spørgsmål vedrørende denne informationsskrivelse kan rettes til Tina Staal på 
tlf. 33703235 / e-mail: sts@kl.dk. 

Det anbefales stærkt, fortrinsvis at bruge hotline, som sikrer, at spørgsmål og 
svar kommer flere til gode. Desuden vil der hurtigt kunne opstå flaskehalse i 
forhold til telefoniske besvarelser." 
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