Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har
bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får
besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til den tid, der normalt
går med at behandle størstedelen af den pågældende type af opgaver.
Kvittering for din henvendelse
Du har ret til en kvitteringsskrivelse på din henvendelse inden 10
arbejdsdage, efter kommunen har modtaget din henvendelse.
Kvitteringsskrivelsen bekræfter modtagelsen og her står også, hvornår du
kan forvente en afgørelse. Alle øvrige henvendelser vil blive besvaret inden
for to arbejdsdage.
Dine muligheder for støtte
Du skal være opmærksom på, at det er kommunen, der vurderer, hvilke
muligheder for støtte du eventuelt kan komme i betragtning til. Denne
vurdering sker bredt i forhold til din situation og den gældende lovgivning
og ikke kun i forhold til din konkrete ansøgning.
Nedenfor fremgår frister for afgørelser vedrørende de sagsområder, som
hører under Beskæftigelsesområdet. Det gælder følgende love:
 Lov om aktiv socialpolitik
 Lov om aktiv beskæftigelsespolitik
 Lov om sygedagpenge
 Lov om integration af udlændinge i Danmark
 Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.m.

Lov om aktiv socialpolitik
§ 46 Revalidering
Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan
bidrage til, at en person med begrænsninger i arbejdsevnen fastholdes
eller kommer ind på arbejdsmarkedet således, at personens mulighed for
at forsørge sig selv og sin familie forbedres.
Sagsbehandlingstid: 13 uger
§ 50 Min plan ved revalidering
Jobcenteret udarbejder i samarbejde med revalidenden Min plan, når det
erhvervsmæssige sigte er afklaret for den pågældende. Planen skal
beskrive personens beskæftigelsesmål og muligheder for, hvordan varig
beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked kan forbedres.
Sagsbehandlingstid: 4 uger
§ 63 Særlig støtte under revalidering
Kommunen kan under revalidering, herunder forrevalidering, give støtte til
særlige udgifter, der er en nødvendig følge af uddannelsen eller af en
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Sagsbehandlingstid: 4 uger
§ 65 Selvstændig virksomhed
Kommunen kan give en revalidend støtte i form af tilskud eller rentefrit
lån til at etablere selvstændig virksomhed, når den pågældende har
faglige og forretningsmæssige forudsætninger for at drive virksomheden.
Støtten skal frem for anden revalidering skønnes at kunne bringe den
pågældende i stand til at forsørge sig selv og sin familie. Kommunen kan
endvidere give tilskud til forsørgelse i en kortere periode, der normalt ikke
er mere end 6 måneder.
Sagsbehandlingstid: 13 uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
§ 22 Beskæftigelsesrettede tilbud
Jobcenteret kan give tilbud om mentor, vejledning og opkvalificering,
virksomhedspraktik eller løntilskud med henblik på at bringe ledige
tættere uddannelse eller arbejdsmarked.
Sagsbehandlingstid: 2 uger
§ 51 Tilbud om løntilskud til førtidspensionister
Jobcenteret kan give tilbud om løntilskud til førtidspensionister hos
offentlige eller private arbejdsgivere.
Sagsbehandlingstid: 4 uger
§ 70 Tilbud om fleksjob
Jobcenteret giver tilbud om fleksjob til personer, som ikke modtager
førtidspension og, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på
normale vilkår på arbejdsmarkedet. Fleksjob kan først tilbydes, når alle
relevante tilbud og foranstaltninger, for at bringe eller fastholde den
pågældende i ordinær beskæftigelse, har været afprøvet med mindre det
er åbenbart formålsløst at gennemføre de nævnte foranstaltninger forud
for visitationen.
Sagsbehandlingstid: 13 uger
§ 74 Arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning
Jobcenteret kan give en person, der er ansat eller skal ansættes i fleksjob
hjælp til arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger samt
kortvarige kurser. Hjælpen gives når den har afgørende betydning for, at
fleksjobbet fastholdes eller opnås. Arbejdsredskabet eller
arbejdspladsindretningen skal kompensere for begrænsningen i
arbejdsevnen.
Sagsbehandlingstid: 4 uger

§ 75 Tilskud til selvstændig virksomhed
Jobcenteret giver tilbud om støtte i form af tilskud til personer, der driver
selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, som på grund af varige
begrænsninger i arbejdsevnen har vanskeligt ved at opretholde
beskæftigelsen i den selvstændige virksomhed.
Sagsbehandlingstid: 4 uger
§ 82 Befordringsgodtgørelse
Personer der deltager i tilbud har ret til befordringsgodtgørelse, når
afstanden dagligt er udover 24 km. Personer der er ansat i privat
løntilskud, har dog ikke ret til godtgørelse.
Sagsbehandlingstid: 8 dage
§ 99 Tilskud til opkvalificering
I forbindelse med ordinær ansættelse kan der ydes tilskud til
opkvalificering af manglende kompetencer, som virksomheden
almindeligvis ikke tilvejebringer.
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Lov om sygedagpenge
§35-§ 40a Anmeldelse af sygefravær for lønmodtagere
Lønmodtagere, arbejdsgivere og forsikrede ledige kan anmelde
sygefravær via WWW.VIRK.Dk og få ret til sygedagpenge, hvis
betingelserne efter sygedagpengeloven er opfyldt.
Sagsbehandlingstid: 2 uger
§ 43-§ 45 Anmeldelse af sygefravær for selvstændige
Selvstændige kan anmelde sygefravær via WWW.VIRK.Dk og få ret til
sygedagpenge, hvis betingelserne efter sygedagpengeloven er opfyldt.
Sagsbehandlingstid: 2 uger
§59 Anmeldelse af refusionskrav
En arbejdsgiver, der er berettiget til refusion af sygedagpenge, skal
anmelde refusionskravet til lønmodtagerens opholdskommune.
Sagsbehandlingstid: 2 uger
§ 56 Aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller
kronisk sygdom m.v.
En arbejdsgiver kan efter aftale med en lønmodtager opnå ret til at få
refusion fra kommunen. Aftalen kan indgås, når lønmodtageren har en
langvarig eller kronisk lidelse, som skønnes at medføre mindst 10
fraværsdage inden for 1 år, indlæggelse på hospital eller ambulant
behandling i større omfang end 21 kalenderdage inden for det seneste år.

Sagsbehandlingstid: 4 uger

Lov om integration af udlændinge i Danmark
§ 23 Beskæftigelsesrettede tilbud
Kommunen skal give tilbud om vejledning & opkvalificering,
virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud til udlændinge der
modtager kontanthjælp, der er omfattet af integrationsprogrammet.
Sagsbehandlingstid: 2 uger
§ 23 d. Tilbud om mentor
Der kan ydes støtte til en mentorfunktion for at fremme, at udlændinge
kan opnå eller fastholde beskæftigelsesrettede aktiviteter, tilbud eller
ansættelse uden løntilskud.
Sagsbehandlingstid: 4 uger
§ 24 a, stk. 1 Tilskud til opkvalificering
Jobcenteret kan efter aftale med arbejdsgiver tilbyde en udlænding
opkvalificering på grund af manglende sproglige og eventuelle faglige
kompetencer, når vedkommende er ansat uden løntilskud. Det er en
betingelse, at der er tale om opkvalificering, som virksomheden
almindeligvis ikke tilvejebringer.
Sagsbehandlingstid: 2 uger
§ 24 a, stk. 2 Tilskud til hjælpemidler og arbejdspladsindretning
Der kan ydes tilskud til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre
arbejdspladsindretninger til en udlænding, der er ansat eller ansættes
uden løntilskud, hvis tilskuddet er af afgørende betydning for at fastholde
eller opnå ansættelse eller, at redskabet eller indretningen kompenserer
for begrænsning i arbejdsevnen.
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Lov om kompensation til handicappede i
erhverv m.m.
§ 4 Personlig assistance til handicappede i erhverv
Målgruppen er ledige, lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende, der på
grund af en varig og betydelig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, har behov
for særlig personlig bistand.
Sagsbehandlingstid: 8 uger
§ 14 Personlig assistance til handicappede under efter- og
videreuddannelse
Personlig assistance kan tilbydes personer, der uden for normal arbejdstid deltager

i følgende aktiviteter:


Efter- og videreuddannelse indenfor deres erhverv



Vejledning og opkvalificering efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats



Erhvervsrettet voksenuddannelse



Uddannelse under statens voksenuddannelsesstøtte

Sagsbehandlingstid: 4 uger
§ 15 Ansættelse med løntilskud
Målgruppen er nyuddannede personer med handicap.
Sagsbehandlingstid: 4 uger

