
 
 

 

 

Ansøgning til RAR om dispensation fra rimelighedskravet ved etablering af nytteindsats 
 

Udfyldt af:  Dato:  

 

SPØRGSMÅL SVAR 

1. Navn og adresse på virksomhed, 

hvor der ansøges om fravigelse af ri-

melighedskravet. 

 

Navn: Holbæk kommune, Vækst & Bæredygtighed – Mobilitet og Ejendomme 

Adresse: Kanalstræde 2, 4300 Holbæk 

 

2. Skriv p-nummer på det arbejdssted, 

ansøgningen omfatter. 

P-nummer: 

1003297322 

3. Beskriv hvilke opgaver, der skal lø-

ses som nytteindsats. 

Opgavebeskrivelse: 

Kommunalbestyrelsen i Holbæk kommune har besluttet, at nytteindsatsen i kommunen skal anvendes til for-

skønnelse af kommunens arealer. Nytteindsatsen vil bestå af større og mindre opgaver/projekter alt efter årstid 

mv.  

 

Opgaverne i nytteindsatsen kan være: opsamling af affald på offentlige steder og arealer, oprydning i generel 

forstand, vask af inventar, byskilte mv. på offentlige arealer samt mindre beskæring af grønne områder.  

  

4. Hvor mange personer er i forvejen i 

virksomhedspraktik og løntilskud på 

det berørte P-nummer? 

Antal på det berørte arbejdssted: 0 

5. Ved etablering af nytteindsats skal 

spørgsmålet om etableringen have 

været drøftet1 mellem arbejdsgiveren 

og en tillidsrepræsentant fra den re-

levante faggruppe på det pågæl-

dende P.nr. 

Er der sket skriftlig høring: 

 

JA: x 

NEJ: 

 

Hvem er hørt, anfør (en eller flere) nedenfor: 3F og FOA 

 

 
1 Jf. § 99 i bekendtgørelse nr. 1180 af 25/11/2019 om en aktiv beskæftigelsesindsats (§ 99 kan læses i bilag til dette ansøgningsskema)  
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SPØRGSMÅL SVAR 

Der skal foreligge en skriftlig tilkendegi-

velse fra arbejdsgiveren og tillidsrepræ-

sentanten om, at spørgsmålet om etable-

ringen have været drøftet. 

 

Er der ikke en tillidsrepræsentant for den 

relevante faggruppe på det pågældende 

P-nr., inddrages en fra medarbejdersiden 

i følgende rækkefølge: 

1) En tillidsrepræsentant for den re-

levante faggruppe hos arbejdsgive-

ren opgjort på CVR-nr. 

2) En fællestillidsrepræsentant hos 

arbejdsgiveren, opgjort på CVR-nr. 

3) En medarbejderrepræsentant for 

den relevante faggruppe hos arbejds-

giveren opgjort på P-nr. 

Hvis den relevante tillidsrepræsentant, er 

fraværende fra arbejdet på grund af syg-

dom, ferie eller andre forhold i mere end 

3 arbejdsdage, kan arbejdsgiveren i ste-

det inddrage den næste medarbejderre-

præsentant i rækkefølgen ovenfor. 

Skriftlig dokumentation for høring bedes 

vedlagt som bilag til dette ansøgnings-

skema (det indebærer, at der skal ved-

lægges fx mailkorrespondance, referat af 

møde mv.). 

 

Tillidsrepræsentant 

Navn: Poul Heidemann(FOA) og Claus Blom(3F) 

Relevant Faggruppe: FOA & 3F 

P-nr.: 1003292605 

 

  

Tillidsrepræsentant 

Navn:  

Relevant Faggruppe: 

CVR-nr.: 

 

Fællestillidsrepræsentant 

Navn: René Strunch (FOA) og Klaus Rokkedal(3F) 

CVR-nr.: FOA Vestsjælland 11738028  

CVR-nr.: 3F Holbæk-Odsherred 70344718 

 

Medarbejderrepræsentant 

Navn: 

Relevant Faggruppe: 

P-nr.: 
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SPØRGSMÅL SVAR 

Ved GENANSØGNING skal der ind-

hentes og vedlægges opdateret dokumen-

tation for, at B-siden er hørt på ny. 

 

 

 

0. Hvad er resultatet af høringen? Resultat:  

I forbindelse med den politiske beslutningsproces i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse blev FOA og 3F inddra-

get i evalueringen af nytteindsatsen og begge organisationer fik mulighed for at komme med skriftlig kommentar til ad-

ministrationens evaluering af nytteindsatsen, der blev forelagt Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 5. maj 

2020. Begge organisationer bakker op om nytteindsatsen i sin nuværende form.  

 

 

1. Hvordan har jobcentret forholdt 

sig til reglerne om konkurrence-

forvridning? 

I forbindelse med den oprindelige dispensationsansøgning er Holbæk Erhvervsforum blevet orienteret. 

Opgaverne har tillige ikke haft karakter af eller et omfang, som vil være interessant for private erhvervsdrivende, da det 

som hovedregel er mindre opgaver, som ikke indgår i kommunens serviceniveau, og dermed ikke vil være genstand for 

varetagelse af private virksomheder.   

 

2. Beskriv hvordan arbejdet på ar-

bejdsstedet vil have et indhold, 

som giver den enkelte person i 

nytteindsats mulighed at udføre 

et arbejde, der gør nytte. 

De forskellige opgaver i nytteindsatsen tilpasses den enkelte borgers muligheder, interesser og ønsker samtidig med at 

borgerne trænes i mødestabilitet, socialt samvær og kollegialt fællesskab.  

 

Nytteindsatsopgaverne drøftes løbende med de faglige organisationer, således, at det sikres, at nytteindsatsopgaverne 

ikke fortrænger ordinære arbejdspladser, men samtidig skal opgaverne i nytteindsatsen også have en karakter, der moti-

verer borgerne til job eller uddannelse. Vi har desuden fået computere, og hjælper der borgere på jobnet og være aktivt 

jobsøgende 

 

3. Angiv hvordan forholdet mel-

lem antallet af personer i nytte-

indsats og antallet af ordinært 

ansatte vil blive, hvis ansøgnin-

gen imødekommes2 

Forholdet mellem antallet af personer i nytteindsats og antallet af ordinært ansatte:  

Der er 50 borgere i nytteindsats og der er ca. 300 ansatte i Vækst & Bæredygtighed 

 

 
2 Normalt må antallet af personer i virksomhedspraktik og i nytteindsats samt antallet af ansatte med løntilskud maksimalt udgøre: 

• 1 person for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden har 0-50 ansatte, dog altid 1 person 

• Og herudover 1 person for hver 10 ordinært ansatte 

 



 

4 
 

SPØRGSMÅL SVAR 

 

4. Angiv varigheden af dispensati-

onen (Periode på mellem 1 og 2 

år) 

 

Angiv startdato (fra hvilket tids-   

punkt skal dispensationen træde i 

kraft). 

Dispensationens varighed: 

2 år 

 

Startdato: 

September 2020 

5. Er opgaver der udføres som nyt-

teindsats tidligere blevet udført 

som ordinært arbejde? 

 

 

 

Ja: 

 

Nej: X 

 

Hvis ja: Hvornår?  

6. Angiv hvem der er de primære 

målgrupper for nytteindsatsen 

(unge, jobparate kontanthjælps-

modtagere mv.) 

 

Primære målgrupper: 

1. Aktivitetsparate 

2. Jobparate 

3. Integration 

4. Forsikrede ledige 

 

7. Ved GENANSØGNING – An-

giv hvor ansøgningen er ændret 

ift. den tidligere ansøgning.  

 

a. Evt. ændringer i p-nr.? 

b. Evt. ændringer i hvilke opgaver 

der løses? 

c. Evt. ændringer i forholdet mel-

lem antallet af personer i nytte-

indsats og antallet af ordinært 

ansatte? 

d. Andet? 

 

Er ansøgningen ændret?  

 

Ja: X 

 

Nej: 

 

Hvis ja – angiv hvilke ændringer? 

Antallet i Nytteindsats øges fra 40 til 50 med henblik på at hjælpe borgerne på Jobnet og være aktivt boligsøgende. 
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Vejledning: Ansøgning om dispensation fra rimelighedskravet 
 

Nedenfor ses uddrag af hhv.: 

- Bekendtgørelse om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (kap.4) 
- Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats (kap. 12) 
- Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (kap. 13) 

 

 

Bekendtgørelse nr. 1178 af 25/11/2019 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. 

Kapitel 4 

Det regionale arbejdsmarkedsråds opgaver ved dispensation fra rimelighedskravet for nytteindsats 

§ 12. Det regionale arbejdsmarkedsråd, som dækker den kommune, hvor en virksomhed er beliggende, kan efter ansøgning fra jobcenteret dispensere fra 

kravet i § 100, stk. 1, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats om, hvor mange personer der må være i nytteindsats i forhold til antallet af ordinært 
ansatte. Dette gælder dog ikke for opgaver, der omfatter visiterede ydelser efter lov om social service. 

Stk. 2. Det skal af ansøgningen om dispensation fra rimelighedskravet fremgå, 
1) hvilke opgaver der skal løses som nytteindsats, 

2) hvilke arbejdspladser, jf. § 95, stk. 2, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, der er omfattet af ansøgningen, herunder hvor mange perso-
ner, der i forvejen er i tilbud om virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud på de berørte arbejdspladser, 

3) at tillidsrepræsentanten eller hvis en sådan ikke findes, en medarbejderrepræsentant på de af ansøgningen berørte arbejdspladser er blevet hørt samt 

resultatet af høringen, jf. § 99 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, og 
4) hvordan jobcenteret har forholdt sig til reglerne om konkurrenceforvridning. 

Stk. 3. Jobcenteret skal i ansøgningen om dispensation dokumentere, at arbejdet på arbejdspladsen fortsat vil have et indhold, som giver den enkelte person, 
der deltager i nytteindsats, mulighed for en beskæftigelse for sin ydelse, hvor personen indgår i et arbejdsfællesskab og udfører et arbejde, der gør nytte. 

Stk. 4. Dispensationen gives som en afgørelse om forholdet mellem antallet af personer i nytteindsats og antallet af ordinært ansatte. 
Stk. 5. Det regionale arbejdsmarkedsråd kan træffe afgørelse om dispensation med virkning for en periode på mellem 1 og 2 år. 

Stk. 6. Det regionale arbejdsmarkedsråd er beslutningsdygtigt, når formanden og mindst halvdelen af de udpegede medlemmer er til stede. Afgørelse om 
dispensation træffes ved enstemmighed. 

Stk. 7. Det regionale arbejdsmarkedsråds afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 
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Bekendtgørelse nr. 1180 af 25/11/2019 om en aktiv beskæftigelsesindsats 

Kapitel 12 

Nytteindsats 

§ 95. Nytteindsats kan tilbydes hos offentlige arbejdsgivere. 

Stk. 2. Ved etablering af nytteindsats afgrænses en arbejdsgiver ud fra P.nr. (produktionsenhedsnummer), jf. lov om det centrale virksomhedsregister, jf. 
dog § 102, stk. 2. 

Omfang og underretning m.v. 

§ 96. Jobcenteret og arbejdsgiveren aftaler indholdet, varigheden og omfanget af tilbuddet om nytteindsats. 
Stk. 2. Deltagelse i nytteindsats skal ligge inden for virksomhedens normale arbejdstid og må ikke have et omfang, der overstiger normal, fuld arbejdstid pr. 

uge. 

Stk. 3. Tilbud om nytteindsats kan ikke tilbydes en person i den virksomhed, hvor personen senest har været ansat, herunder hvis ansættelsen har været 
med offentligt tilskud. 

§ 97. Under en nytteindsats følger jobcenteret op på opholdet som led i det individuelle kontaktforløb og inddrager i nødvendigt omfang arbejdsgiveren heri. 

§ 98. Når en arbejdsgiver har fået henvist en person i nytteindsats, har arbejdsgiveren pligt til straks at give jobcenteret meddelelse om resultatet af henvis-
ningen, herunder hvis personen ikke har fået nytteindsatspladsen, eller hvis tilbuddet om nytteindsats afbrydes efter påbegyndelsen. 

Forholdet til virksomhedens ansatte, høring 

§ 99. Ved etablering af nytteindsats skal spørgsmålet om etableringen have været drøftet mellem arbejdsgiveren og en tillidsrepræsentant fra den relevante 
faggruppe på det pågældende P.nr. 

Stk. 2. Det skal fremgå af arbejdsgiverens tilbud om etableringen, at tillidsrepræsentanten, jf. stk. 1, er blevet hørt om ansøgningen. 

Stk. 3. Forud for etableringen skal der foreligge skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og tillidsrepræsentanten om, hvorvidt betingelserne i stk. 1 og 2 er 
opfyldt. 

Stk. 4. Er der ikke en tillidsrepræsentant for den relevante faggruppe på det pågældende P-nr., inddrages én medarbejderrepræsentant i følgende række-
følge: 

1) En tillidsrepræsentant for den relevante faggruppe hos arbejdsgiveren opgjort på CVR-nr. 
2) En fællestillidsrepræsentant hos arbejdsgiveren, opgjort på CVR-nr. 

3) En medarbejderrepræsentant for den relevante faggruppe hos arbejdsgiveren opgjort på P-nr. 
Stk. 5. Hvis den relevante tillidsrepræsentant, jf. stk. 1 og 4, er fraværende fra arbejdet på grund af sygdom, ferie eller andre forhold i mere end 3 arbejds-

dage, kan arbejdsgiveren i stedet inddrage den næste medarbejderrepræsentant i rækkefølgen efter stk. 4. 

Forholdet mellem antal ansatte med og uden tilskud 

§ 100. Antallet af personer i nytteindsats, antallet af personer i virksomhedspraktik og antallet af ansatte med løntilskud må maksimalt udgøre 

1) 1 person for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden har 0-50 ansatte, dog altid 1 person, og 

2) herudover 1 person for hver 10 ordinært ansatte. 
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Bekendtgørelse nr. 1180 af 25/11/2019 om en aktiv beskæftigelsesindsats 
Stk. 2. I opgørelsen af antallet efter stk. 1 indgår personer omfattet af kapitel 11-13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 5 i lov om kompensation 

til handicapperede i erhverv m.v. samt personer omfattet af § 23 b i integrationsloven. Opgørelsen sker som fuldtidspersoner, hvor antallet af personer på fuld 

tid og på deltid skal opgøres som brøkdele af årsværk. 
Stk. 3. Ved opgørelsen af antallet af ordinært ansatte medregnes alle beskæftigede, hvor antallet af fuldtids- og deltidsbeskæftigede og sæsonarbejdere skal 

opgøres som brøkdele af årsværk. Der skal dog ikke medregnes ansatte med offentligt tilskud og ansatte under 18 år. 
Stk. 4. Opgørelsen sker ved at beregne gennemsnittet af antallet af ordinært ansatte i de seneste 4 måneder før etableringen af nytteindsatsen. 

Stk. 5. Forud for etableringen af nytteindsats, skal der foreligge skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og en tillidsrepræsentant fra den relevante fag-
gruppe på det pågældende P-nr. om, hvorvidt betingelserne i stk. 1 er opfyldt. 

Stk. 6. Er der ikke en tillidsrepræsentant for den relevante faggruppe på det pågældende P-nr., inddrages én medarbejderrepræsentant i følgende række-

følge: 
1) En tillidsrepræsentant for den relevante faggruppe hos arbejdsgiveren opgjort på CVR-nr. 

2) En fællestillidsrepræsentant hos arbejdsgiveren, opgjort på CVR-nr. 
3) En medarbejderrepræsentant for den relevante faggruppe hos arbejdsgiveren opgjort på P-nr. 

Stk. 7. Hvis den relevante tillidsrepræsentant, jf. stk. 5 og 6, er fraværende fra arbejdet på grund af sygdom, ferie eller andre forhold i mere end 3 arbejds-
dage, kan arbejdsgiveren i stedet inddrage den næste medarbejderrepræsentant i rækkefølgen efter stk. 6. 

Stk. 8. For personer i nytteindsats kan kommunen ansøge det regionale arbejdsmarkedsråd om dispensation fra betingelsen i stk. 1, jf. § 12 i bekendtgørelse 
om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Dette gælder dog ikke for opgaver, der omfatter visiterede ydelser efter lov om social ser-

vice. 

Nytteindsats som servicearbejde til borgere 

§ 101. Nytteindsats kan ud over de opgaver, der efter gældende regler kan udføres af kommunen, bestå af servicearbejde for borgere, som kan dokumen-

tere ikke selv at være i stand til at udføre det pågældende arbejde på grund af fysiske eller psykiske begrænsninger. 

Stk. 2. Ved vurderingen af, om servicearbejde for den enkelte borger er konkurrenceforvridende, skal indgå, at arbejdet ikke kan forventes at blive udført 
som almindeligt lønnet arbejde for borgeren. 

Stk. 3. En ydelse, som er en del af kommunens serviceniveau efter servicelovens § 83, kan ikke samtidig udføres som nytteindsats uden for reglerne om 
hjælp i servicelovens § 83. 

Støtte efter de minimis-reglerne 

§ 102. Er eller har en person været i nytteindsats hos en offentlig arbejdsgiver, som udøver erhvervsvirksomhed på markedsvilkår, indgår personens forsør-

gelsesydelse i opgørelsen af støtte, der ydes efter de minimis-reglerne, jf. Europa-Kommissionens forordning nr. 1407/2013 om anvendelse af traktatens artikel 

107 og 108 på de minimis-støtte. 
Stk. 2. Opgørelsen sker ud fra arbejdsgiverens CVR-nr., jf. lov om det centrale virksomhedsregister. 
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Lov nr. 548 af 07/05/2019 om en aktiv beskæftigelsesindsats 
 

Kapitel 13 

Nytteindsats 

§ 82. Personer omfattet af § 6, nr. 1-5, kan få tilbud om nytteindsats hos offentlige arbejdsgivere. 

Formålet med nytteindsats 

§ 83. Tilbud om nytteindsats gives, med henblik på at personen skal arbejde for sin ydelse. Arbejdet skal have et indhold, som giver den enkelte mulighed for 

at indgå i et arbejdsfællesskab og udføre samfundsnyttigt arbejde for sin ydelse. 
Stk. 2. For personer omfattet af § 6, nr. 1, kan nytteindsats alene gives som rådighedsafprøvende tilbud, jf. § 54. 

Stk. 3. Opgaverne under tilbuddet skal ligge ud over det normerede niveau for opgaveløsningen hos den offentlige arbejdsgiver. 

§ 84. Personer i nytteindsats er ikke omfattet af de for lønmodtagere gældende regler i lov eller regler fastsat i henhold til lov eller ved kollektiv overens-
komst m.v., jf. dog stk. 2. 

Stk. 2. Personer i nytteindsats er omfattet af arbejdsmiljølovgivningen og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. 

Varighed 

§ 85. Et tilbud om nytteindsats kan have en varighed på op til 13 uger. 

Ydelser 

§ 86. Under deltagelse i tilbuddet modtager personen den ydelse, som personen er berettiget til i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. eller lov 
om aktiv socialpolitik. 

Forholdet til de ansatte hos arbejdsgiveren og konkurrenceforvridning 

§ 87. Der skal hos arbejdsgiveren være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden tilskud og antallet af personer i virksomhedspraktik efter kapitel 
11, i ansættelse med løntilskud efter kapitel 12, i nytteindsats efter dette kapitel, i ansættelse med løntilskud efter kapitel 5 i lov om kompensation til handicap-

pede i erhverv m.v. og i virksomhedspraktik og nytteindsats efter integrationsloven. 

Stk. 2. Forud for etablering af nytteindsats skal etableringen have været drøftet mellem arbejdsgiveren og tillidsrepræsentanten. Er der ikke en tillidsrepræ-
sentant, skal spørgsmålet have været drøftet med en repræsentant for de ansatte hos arbejdsgiveren. 

Stk. 3. Det regionale arbejdsmarkedsråd kan dispensere fra rimelighedskravet efter ansøgning fra kommunen. 

§ 88. Etablering af nytteindsats må ikke være konkurrenceforvridende. 

Bemyndigelsesbestemmelse om nytteindsats 

§ 89. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om nytteindsats, herunder om betingelser, indhold og omfang. Beskæftigelsesministeren fastsæt-

ter nærmere regler om, hvornår betingelsen efter § 87 er opfyldt, og om muligheden for at dispensere fra rimelighedskravet efter § 87, stk. 3. 
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Ansøgning om dispensation til RAR Hovedstaden, RAR Sjælland og RAR Bornholm stiles til: 

 
Arbejdsmarkedskontor Øst 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering  
Ny Østergade 9, 4. 

DK-4000 Roskilde 
 

E-mail: amkoest@star.dk,  Tlf. 72 22 34 00 

 

 

Oversigt over de regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) i Østdanmark 

 

RAR Sjælland: Faxe, Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Lolland, Næstved, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø, Stevns og 
Vordingborg (17 kommuner).  

 

RAR Hovedstaden: København, Frederiksberg, Dragør, Tårnby, Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, 
Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Vallensbæk, Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, Furesø, Gribskov, Helsingør, Hillerød, Hørsholm og Rudersdal 
(28 kommuner).  

 

RAR Bornholm: Bornholms regionskommune (1 kommune). 

 

Sidst revideret januar 2020 

mailto:amkoest@star.dk

