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1. INTRODUKTION TIL OPLÆG  
- Og lidt om lovgivning og definitioner 
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Artikel om ”nytteindsats” i Ugeskrift for Retsvæsen 

• Social og menneskeretlige perspektiver om ”nytteindsats”, U.2016B.311    
• Skrevet sammen med John Klausen 

 
• Ideen at fastlægge de retlige rammer om nytteindsats-ordningen 
• Og vurdere overensstemmelse med: 

• retten til forsørgelse og 
• forbuddet mod tvangs- og pligtarbejde 

 
• Særligt for så vidt angår de svageste i det underste sociale sikkerhedsnet  

 
• Konklusion: Efter omstændighederne kan nytteindsatstilbud være i modstrid 

med grundlæggende regler     
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Introduktion til ”nytteindsats” 

• Indført ved kontanthjælpsreformen pr. 1/1 2014 som led i den aktive 
beskæftigelsesindsats (lov nr. 895 af 4/7 2013) 
 

• Definition af ”nytteindsats”: udførelse af samfundsnyttige opgaver hos offentlige 
arbejdsgivere 
 

• Et særligt tilbud om virksomhedspraktik  
 

• Besk.indsatsloven § 42 a: 
• Persongruppe: modtagere af dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp 

og integrationsydelse 
• Formål (stk. 2): ”…at personen skal arbejde for sin ydelse” 

 

Presenter
Presentation Notes




3. ”NYTTEINDSATS” I TAL 
 

7 



8 

Uddannelseshjælp 

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000

2014
2015

2016

5043 
5988 

5730 

85 102 
144 

Alle udd. parate
Aktiv.parate



9 

Uddannelseshjælp - aktivitetsparate 
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Kontanthjælp  
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Kontanthjælp - aktivitetsparate 
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4. RETSPRAKSIS OM AKTIVERING 
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Dansk retspraksis 1 

• Højesteret har tidligere fastslået: 
• at lovgivningsmagten iht. GRL § 75, stk. 2 er forpligtet til at indføre/ opretholde 

lovgivning, der sikrer hjælp 
• men at  der ikke er grundlag for at fastslå, ”at forsørgelse skal bestå i arbejdsfri 

ydelser”  
  
• Og afvist, at national eller international ret var krænket for så vidt angår 

deltagelse i aktiveringstilbud som betingelse for at modtage en offentlig ydelse: 
• som betingelse for at modtage kontanthjælp efter aktivloven  
     (U 2006.770 H – ”aktiveringsdommen”) 
• ved ansættelse i arbejdstilbud i den offentlige sektor med lønloft for at 

undgå ophør af arbejdsløshedsdagpengeret (U 2006.2083 H)  
• Og ved ansættelse i jobtræning for at opretholde forsørgelsesgrundlag (U 

2007.1519 H) 
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Dansk retspraksis 2 – er vi tilfredse?  

• NEJ: Kan der være andre menneskeretlige hensyn at tage ift. tidligere 
aktiveringsordninger, end dem de danske domstole har vurderet?  
 

• NEJ: fordi alle aspekter af den ”nye” nytteindsats-ordning næppe kan siges 
at være taget stilling til af HR i den omtalte retspraksis 
 

• Derfor værd at undersøge nærmere hvad menneskeretten måtte have at 
sige  
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Dansk retspraksis 3 – ”rimelighedskriteriet” U 2006.770 H 

• RIMELIGHED: 
• Baseret på forarbejder til aktivlovens § 13, stk. 6, nr. 1 
• ”Aktiveringstilbuddet var endvidere rimeligt bl.a. i den forstand, at sagsøgeren 

magtede at udføre arbejdet” 
 

• SAGLIGHED:   
• ”kravet om deltagelse i aktivering som betingelse for opnåelse af kontanthjælp var 

sagligt begrundet, idet det havde til formål at forbedre sagsøgernes muligheder for 
selvforsørgelse”  

• Selvom under overenskomstvilkår  
 

• ALTSÅ:  
• Ikke konkrete – f.eks. helbredsmæssige – grunde  som gjorde tilbuddet urimeligt 
• Tilbuddet ikke i sig selv formålsløst – mere end et ganske underordnet kvalificerende 

element 



6. MENNESKERETTENS RELEVANS  
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Retten til forsørgelse  

• Europæiske Socialpagt artikel 12,13 og 14 
• EU’s Charter om grundlæggende rettigheder artikel 34   
• FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder og flere emnespecifikke 

konventioner  
• FN’s Universal Periodic Review (UPR) af Danmark i 2011 og 2016 
• FN’s konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder (ØSKR), 

artikel 9 
• DK har ikke tilladt individuel klageadgang 
• Komiteens stats-rapporteringer: 5 om Danmark (fra 1980-2013) 
• Egne retningslinjer for fortolkning af artikel 9 (”General Comments”) 

 Sådanne ordninger ikke generelt stridende mod MR 
  ligner HR’s rimeligheds- og saglighedskriterium 
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Forbuddet mod tvangs- og pligtarbejde (1) 

• Fokus på EMRK 
• artikel 4, stk. 2: ”Ingen må pålægges at udføre tvangs- eller pligtarbejde” 
•  Anvendelsesområde informeres af definitionen i ILO konvention nr. 29 om 

Tvangs- og Obligatorisk Arbejde: 
• ”…ethvert arbejde eller tjeneste, som kræves af en person under trussel 

om en eller anden form for straf, og som den pågældende ikke frivilligt 
har påtaget sig”   

• EMD praksis ser på  
• Om det pågældende arbejde har været frivilligt 
• Om urimeligt eller tyngende 
• Eller indebåret undgåelige vanskeligheder og dermed været uproportionalt  
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Forbuddet mod tvangs- og pligtarbejde (2) 

• Tre EMD/EMK sager mod Holland om vægring ved at påtage sig arbejde og 
bortfald eller nedsættelse i arbejdsløshedsunderstøttelse som sanktion 

• To kommissionssager og en domstolssag 
• Alle fører til afvisning af realitetsbehandling – derfor ikke så tydeligt gennemførte 

argumentationsmønstre om frivillighed, urimelighed  og proportionalitet  
• Statens ret til at knytte betingelser til offentlig hjælp i 

arbejdsløshedsunderstøttelsessystem ankerkendes fuldt ud 
• Sanktion anses ikke som ”straf”. 

 
• Sag mod Australien om samme emne realitetsbehandlet af FN’s 

Menneskerettighedskomite, der af lignende grunde som EMD ikke anser brud 
på ICCPR artikel 8.   

• ILO ekspert-komite har påpeget overfor Danmark, at de kendte ordninger efter 
omstændighederne kan udgøre krænkelser af ILO konventionerne  

Presenter
Presentation Notes
EMD = Europæiske MenneskerettighedsdomstolEMK = Europæiske Menneskerettighedskommission (nu nedlagt)ICCPR= International Covenant on Civil and Political Rights –FN’s Konvention om Borgerlige og Politiske RettighederILO= International Labour Organization
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Konkluderende om menneskeretten  

 
• Ligger generelt på linje med HR’s forståelse af både forsørgelsesretten og 

forbuddet mod tvangs- og pligtarbejde  
• Undtagelsen er ILO-komiteen 

 
• MEN: MR-organerne har i lighed med HR ikke taget stilling til det underste 

sociale sikkerhedsnet, men til forsikringslignende ordninger   



5. NYTTEINDSATS OG  DE SVAGESTE 
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Hvorfor fortsat uafklaret?  

• Fordi alle aspekter af den ”nye” nytteindsats-ordning næppe kan siges at være 
taget stilling til af HR og internationale organer  

 
• Fordi der i ordninger forud for nytteindsatstilbuddet er indgået et 

beskæftigelses- eller selvforsørgelsesfremmende formål, hvilket ikke 
(direkte) er tilfældet med nytteindsatstilbud  (”arbejde for sin ydelse”). 

 
• For job-parate og uddannelsesparate kan det godt nok anses som 

beskæftigelsesfremmende, at ”personen indgår i et arbejdsfælleskab og 
udfører et arbejde, der gør nytte”  
 

• Men dette er næppe tilfældet for aktivitetsparate, for hvem deltagelse i 
arbejdsfællesskab kun udgør et ganske underordnet kvalificerende 
(beskæftigelsesfremmende) element, henset til deres situation   
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Hvor går den retlige grænse?  

 
• Psykiske eller fysiske barrierer for, at ansøger magter at udføre arbejdet – 

udelukker ikke aktivitetsparate men begrænser mulighederne ganske meget 
 

• Tilbuddet formålsløst henset til den pågældendes konkrete situation? 
 

• Manglende saglighed for aktivitetsparate (forfølger ikke selvforsørgelses- 
eller beskæftigelsesformål)?  
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Afsluttende bemærkninger  

 
• Udgangspunktet for jobparate og uddannelsesparate er, at tilstedeværelse på 

arbejdsplads nok kan udgøre tilstrækkeligt selvforsørgelseselement 
 

• Udgangspunktet for aktivitetsparate er det modsatte 
• Her er det altså de enkelte myndighedspersoners ansvar at sørge for at 

nytteindsats udgør samfundsrelevant aktivering og ikke nytteløse 
beskæftigelsesordninger 

 
• Den enkelte aktivitetsparates konkrete situation må vurderes meget 

nøje 
 

• Ellers risikerer myndighederne i disse nytteindsatstilbud at bryde med 
Højesterets og menneskeretlige organers rimelighedskriterium. 

 



TAK FOR ORDET! 
JESPER LINDHOLM: JL@LAW.AAU.DK  
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