
 
 

 

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet 

 

Lov § Område Frister                 Bemærkning 

Lov om aktiv 

socialpolitik  

 

 

Kapitel 4 

(§§ 22-25) 

Ansøgning om 

kontanthjælp og 

uddannelseshjælp 

5 hverdage Afgøres indenfor 5 hverdage, 

hvis dokumentationen er til stede. 

Lov om aktiv 

socialpolitik 

Kapitel 4 Ansøgning om 

selvforsørgelses- og 

hjemrejseydelse og 

overgangsydelse 

 

5 hverdage Afgøres indenfor 5 hverdage, 

hvis dokumentationen er til stede. 

Lov om aktiv 

socialpolitik 

Kapitel 6b Afgørelse om 

ressourceforløbs-

ydelse 

10 hverdage  

Lov om aktiv 

socialpolitik 

 

Kapitel 6c Afgørelse om 

revalideringsydelse 

10 hverdage  

Lov om aktiv 

socialpolitik 

 

Kapitel 7 Afgørelse om 

ledighedsydelse 

10 hverdage  

 

Lov om aktiv 

socialpolitik 

 

Kapitel 10 Afgørelse om 

enkeltydelse, 

sygebehandling, 

hjælp til flytning m.v. 

10 hverdage Afgøres indenfor 10 hverdage, 

hvis dokumentationen er til stede. 

 

Lov om aktiv 

socialpolitik 

 

 

 

§ 34 Afgørelse om støtte 

til høje 

boligudgifter/stor 

forsørgerbyrde 

10 hverdage  

Lov om en aktiv 
beskæftigelses-
indsats 
 

 Vurderingen af ret til 
konkret 
beskæftigelsestilbud 

2 uger  



 
Lov om en aktiv 
beskæftigelses-
indsats 

Kapitel 
10-14 

Tilbud til ledige 
selvforsørgere 

1 måned  

Lov om aktiv 

beskæftigelses-

indsats 

Lov om en aktiv 

beskæftigelses-

indsats 

 

Kapitel 12 Ansættelse med 
løntilskud til 
førtidspensionister 
(Skånejob) 

1 måned  For kontakt med arbejdsgiver. 

Lov om en aktiv 
beskæftigelses-
indsats 

Kapitel 12 Anmodning om 

løntilskud forsikrede 

ledige 

 

10 hverdage  

Lov om en aktiv 
beskæftigelses-
indsats 

Kapitel 12 Anmodning om 
løntilskud ikke-
forsikrede ledige 

10 hverdage  

Lov om en aktiv 
beskæftigelses-
indsats 

Kapitel 22 Anmodning om 
jobrotationsydelse 

10 hverdage  

Lov om en aktiv 
beskæftigelses-
indsats 

Kapitel 26 Udbetaling af 
mentorstøtte 

1 måned  

Lov om en aktiv 
beskæftigelses-
indsats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapitel 27 Hjælpemidler under 
tilbud, befordrings-
godtgørelse under 
tilbud, øvrig 
godtgørelse ved 
tilbud 

10 hverdage Fristen er 2 uger efter 
modtagelse af dokumentation fra 
borgeren. Hvis regningen 
fremsendes som en faktura til 
Syddjurs Kommune via 
økonomisystemet er der 1 
måneds frist.  

Lov om en aktiv 

beskæftigelses-

indsats 

 

§ 69 Visitation til fleksjob 2 uger  Efter at sagen er behandlet på 
rehabiliteringsmødet. 

Lov om en aktiv 
beskæftigelses-
indsats 

§ 112 Afgørelse om 
ressourceforløb 

2 uger Efter at sagen er behandlet på 
rehabiliteringsmødet 

Lov om en aktiv 
beskæftigelses-
indsats 

§ 123 Afgørelse om 
flekslønstilskud 

10 hverdage  

Lov om en aktiv 

beskæftigelses-

indsats 

§ 126 Tilskud til 

selvstændig 

erhvervsdrivende 

10 hverdage Opstart af tilskud kan ske, når 

sagen er fuldt oplyst. 

Lov om en aktiv 

beskæftigelses-

indsats 

§ 133 Løntilskud til fleksjob 

(gammel ordning) 

10 hverdage  



 
 

Lov om en aktiv 

beskæftigelses-

indsats 

 

§ 144 Afgørelse om 

revalidering 

3 måneder   

Lov om en aktiv 

beskæftigelses-

indsats 

 

§ 147 Afgørelse om 

revalidering til 

etablering af 

selvstændig 

virksomhed 

3 måneder   

Lov om 

sygedagpenge 

 

§ 6 Udbetaling af 

sygedagpenge 

10 hverdage  

Lov om 

sygedagpenge 

 

 

 

§§ 7 og 

27 

Afgørelse om 

borgeren er omfattet 

af forlængelses-

reglerne ved 

tilflytning 

4 uger   

Lov om 

sygedagpenge 

§ 24a Ansøgning om 

sygedagpenge hvor 

varighedsbegræns-

ningen er gældende 

fra ansøgnings-

tidspunktet. 

10     

hverdage 

 

Lov om 

sygedagpenge 

 

 

 

§ 54 Anmodning om 

refusion af 

sygedagpenge 

10 hverdage  

Lov om 

sygedagpenge 

 

 

 

 

§ 56 Aftale om at 

arbejdsgiver kan få 

lønrefusion fra første 

sygedag 

4 uger  

Lov om social 

pension 

 

§17, stk.2 Ansøgning om 

førtidspension på det 

foreliggende 

grundlag 

3 måneder  Lovbestemt - fra sagen er 

behandlet af rehabiliterings-

teamet, eller der er truffet 

afgørelse om, at den ikke skal 



 
 

 

 

 

 

 

behandles af rehabiliterings-

teamet. 

Bekendtgørelse 

af lov om 

kompensation til 

handicappede i 

erhverv m.v. 

 

 

Kapitel 3 Afgørelse om 

personlig assistance 

 

 

 

8 uger  

Bekendtgørelse 

af lov om 

kompensation til 

handicappede i 

erhverv m.v. 

 

 

 

Kapitel 6 Afgørelse om 

hjælpemidler 

4 uger Lovbestemt 

Integrations-

loven 

 

 

 

 

§23 f Tilskud til nærmere 

bestemte udgifter i 

forbindelse med 

integrationsforløb 

10 hverdage   

Lov om 

integration af 

udlændinge i 

Danmark 

(integrationslov

en) 

 

 

Kapitel 4 Påbegyndelse af 

elvforsørgelses- og 

hjemrejseprogram 

eller 

introduktionsprogram 

(tidligere 

Integrationskontrakt) 

 

1 måned Lovbestemt 

Lov om 

danskuddannel-

se til voksne 

§ 2 Tilbud om 

danskuddannelse 

(tidligere 

danskuddannelse, 

kursus i 

1 måned Kursus i samfundsforhold mm. 

eksisterer ikke længere.  

For udlændinge, der er omfattet 

af integrationsloven, skal 



 
udlændinge 

m.fl.  

samfundsforhold og 

dansk kultur og 

historie) 

 

danskuddannelse kunne 

påbegyndes senest en måned 

efter, at kommunalbestyrelsen 

har overtaget ansvar for den 

pågældende. 

For udlændinge, der ikke er 

omfattet af integrationsloven, skal 

danskuddannelse kunne 

påbegyndes en måned efter 

ansøgning. 

*Hørte tidligere under Borgerservice og ikke beskæftigelsesområdet. 

 

 


