
Modtaget dato

Ansøgning om bevilling af tilskud 
til opkvalificering ved ansættelse
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 99 og
Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 120

Kommunens navn og adresse Udfyldes af kommunen
KLE 15.21.05G01 • Sagsidentifikation

Oplysninger om virksomhed (Udfyldes af virksomheden)
CVR-nummer

Udarbejdet af KL Side 1 af 2

AB 411 (08/2016) 
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Telefonnummer

Kontaktperson

Beskrivelse af opkvalificeringen

Beskrivelse af opkvalificeringens indhold (nærmere beskrivelse, kursusmateriale el.l. kan vedlægges), samt begrundelse for ansøgningen

Kr. i alt

Dato

Evt. e-mail Telefonnummer

Udgifter der ønskes dækket af tilskuddet
(Dokumentation vedlægges)

Evt. lokalnummer

Adresse

Navn

E-mail

Oplysninger om borgeren og ansættelsen
PersonnummerNavn

Startdato ansættelse Ugentligt timetal

Ansættelseskontrakten skal foreligge som bilag

Ansættelsens start

Vedlagt Eftersendes

Kr. pr. time

Hvis nej, angiv placeringUdføres opkvalificeringen indenfor 
arbejdstiden

Nej
Ja

Periode
Start- og slutdato Antal timer. Pr. uge

Pr. måned I alt

Navn(e) + (ved ekstern) adresse

Intern medarbejder
Ekstern ressource

Opkvalificeringen varetages 
af

Samlet benævnelse for opkvalificeringen

Underskrift

Vi erklærer hermed, at den ansøgte opkvalificering ligger ud over den opkvalificering, som virksomheden almindeligvis 
giver de ansatte

Erklæring og underskrift (Udfyldes af virksomheden)



Udarbejdet af KL Side 2 af 2

AB 411 (08/2016)

Dato Underskrift

Dato Underskrift

Underskrift (Udfyldes af borgeren)

Målgruppe og underskrift (Udfyldes af Jobcentret)

1. Virksomheden udfylder blankettens side 1, som un-
derskrives af virksomheden og den ansatte. Blanket-
ten sendes til det jobcenter borgeren har været tilknyt-
tet.

2. Jobcentret godkender og underskriver.

Vejledning om tilskud til opkvalificering ved ansættelse

§ 99. I forbindelse med ansættelse af en person uden løn-
tilskud kan der ydes tilskud til udgifter ved opkvalificering af 
personen.

Stk. 2. Tilskud efter stk. 1 kan ydes til udgifter ved opkvalifi-
cering af
1) personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, og som forud for 

ansættelsen har haft mindst 12 måneders sammenlagt 
ledighed, dog 6 måneders sammenlagt ledighed, hvis per-
sonen er under 30 år eller har særlig risiko for at blive lang-
tidsledig,

2) personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, og som forud for 
ansættelsen har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, kon-
tanthjælp, integrationsydelse, uddannelseshjælp, syge-
dagpenge i en ledighedsperiode, ressourceforløbsydelse, 
revalideringsydelse, ledighedsydelse, særlig uddannelses-
ydelse efter lov om uddannelsesordning for ledige, der har 
opbrugt deres dagpengeret, midlertidig arbejdsmarkeds-
ydelse, kontantydelse efter lov om kontantydelse, været i 
tilbud efter kapitel 12 eller været ledige selvforsørgende i 
en sammenhængende periode på mindst 12 måneder, dog 
6 måneder, hvis personen er under 30 år eller har særlig 
risiko for at blive langtidsledig,

3) personer, der er omfattet af § 2, nr. 3, og som forud for 
ansættelsen har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, kon-
tanthjælp, integrationsydelse, uddannelseshjælp, syge-
dagpenge i en ledighedsperiode, ressourceforløbsydelse, 

revalideringsydelse, ledighedsydelse, særlig uddannelses-
ydelse efter lov om uddannelsesordning for ledige, der har 
opbrugt deres dagpengeret, midlertidig arbejdsmarkeds-
ydelse, kontantydelse efter lov om kontantydelse, været i 
tilbud efter kapitel 12 eller været ledige selvforsørgende i en 
sammenhængende periode på mindst 6 måneder,

4) personer, der er omfattet af § 2, nr. 12 og 13, og som forud 
for ansættelsen har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, 
kontanthjælp, integrationsydelse, uddannelseshjælp, syge-
dagpenge i en ledighedsperiode, ressourceforløbsydelse, 
revalideringsydelse, ledighedsydelse, særlig uddannelses-
ydelse efter lov om uddannelsesordning for ledige, der har 
opbrugt deres dagpengeret, midlertidig arbejdsmarkeds-
ydelse, kontantydelse efter lov om kontantydelse, været i 
tilbud efter kapitel 12 eller været ledige selvforsørgende i en 
sammenhængende periode på mindst 6 måneder,

5) personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, og som efter 
aftale med de forhandlingsberettigede organisationer har 
fået anvist løn- og arbejdsvilkår, herunder på grund af man-
gelfulde sproglige og eventuelle faglige kompetencer, og

6) personer, der er omfattet af § 2, nr. 4-6 og 8.
Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om 

betingelserne for at yde tilskud til udgifter ved opkvalificering, 
herunder om, at der kan fastsættes nærmere betingelser for 
tilskud ved ansættelse hos private arbejdsgivere.

§ 2, nr. 3

Uddrag af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Kapitel 17
Opkvalificering ved ansættelse

§ 124. I forbindelse med ansættelse af en person uden løn-
tilskud kan der ydes tilskud til udgifter ved opkvalificering af 
personen. 

Stk. 2. Det er en betingelse for at give tilskud til opkvalifi-
cering, at opkvalificeringen ligger ud over den opkvalificering, 
som arbejdsgiveren forudsættes at give, f.eks. i form af oplæ-

ring i arbejdsfunktioner eller arbejdsredskaber, der er særlige 
for den enkelte arbejdsgiver. 

Stk. 3. Tilskud til udgifter ved opkvalificering bevilges på bag-
grund af arbejdsgiverens ansøgning herom til jobcenteret og 
udbetales på baggrund af dokumenterede udgifter. 

Uddrag af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

§ 2, nr. 2
§ 2, nr. 1

§ 2, nr. 6
§ 2, nr. 5
§ 2, nr. 4

§ 2, nr. 13
§ 2, nr. 12
§ 2, nr. 8
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