
Sagsbehandlingsfrister for Beskæftigelsesafdelingen 
 

 
 
 
 
 

Lov om aktiv 
socialpolitik 

§ 22 Integrationsydelse 2 uger 

Lov om aktiv 
socialpolitik 

§ 23/§ 24 Uddannelseshjælp og 
aktivitetstillæg 

2 uger 

Lov om aktiv 
socialpolitik 

§ 25 Kontanthjælp 2 uger 

Lov om aktiv 
socialpolitik 

§ 25 a Engangshjælp 2 uger 

Lov om aktiv 
socialpolitik 

§ 27 a Supplerende hjælp til 
førtidspensionister på 
brøkpension 

2 uger 

Lov om aktiv 
socialpolitik 

§ 34 Særlig støtte til høje 
boligudgifter eller stor 
forsørgelsesbyrde 

2 uger 

Lov om aktiv 
socialpolitik 

§ 46 Ansøgning om revalidering 3 måneder 

Lov om aktiv 
socialpolitik 

§ 63, § 64, § 64 a Følgeudgifter ved 
revalidering 

2 uger 

Lov om aktiv 
socialpolitik 

§ 81 Enkeltudgifter 2 uger 

Lov om aktiv 
socialpolitik 

§ 81/§ 85 Flytteudgifter 2 uger 

Lov om aktiv 
socialpolitik 

§ 82 Sygebehandling 
(tandbehandling) 

8 uger 

Lov om aktiv 
socialpolitik 

§ 82 Sygebehandling 2 uger 

Lov om aktiv 
socialpolitik 

§ 83 Samværsudgifter 2 uger 

Lov om aktiv 
socialpolitik 

§ 84 Hjælp til person uden 
forsørgelsespligt 

2 uger 

    
Lov om 
sygedagpenge 

§ 6 Udbetaling af 
sygedagpenge, 
lønmodtager 

5 uger 

Lov om 
sygedagpenge 

§ 41 Udbetaling af 
sygedagpenge, selvstændig 

5 uger 

Lov om 
sygedagpenge 

§ 54 Refusion til arbejdsgiver 5 uger 

Lov om 
sygedagpenge 

§ 56 Aftale om refusion til 
arbejdsgiver ved 
lønmodtagers sygdom 

5 uger 

Lov om 
sygedagpenge 

§ 58 a Aftale om sygedagpenge til 
selvstændige 
erhvervsdrivende ved 
sygdom 

5 uger 

    
Lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats 

§ 73 b Selvvalgt uddannelse til 
personer visiteret til 
fleksjob 

2 uger 

Lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats 

§ 74 Arbejdsredskaber m.m. til 
person i fleksjob 

4 uger 

Lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats 

§ 76 og § 77 Undervisningsmateriale, 
arbejdsredskaber og 
arbejdspladsindretninger 

4 uger 



Sagsbehandlingsfrister for Beskæftigelsesafdelingen 
 

 
 
 

Lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats 

§ 82 og § 83 Befordringsgodtgørelse 2 uger 

Lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats 

§ 97/ §§ 98a-98b Jobrotation 4 uger 

Lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats 

§ 98 c Tilskud til virksomheder, 
der indgår 
uddannelsesaftale med 
voksne 

4 uger 

Lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats 

§ 99 Tilskud til opkvalificering 
m.m. ved ansættelse uden 
løntilskud 

4 uger 

Lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats 

§ 100 Tilskud til udgifter til 
hjælpemidler til personer i 
erhverv 

4 uger 

Lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats 

§ 102 Opkvalificering ved 
afskedigelse 

4 uger 

    
Lov om social 
pension 

§ 17, stk. 2 Ansøgning om 
førtidspension på det 
foreliggende grundlag 

3 måneder 

    
Lov om 
kompensation til 
handicappede i 
erhverv m.m. 

§ 4 Personlig assistance 4 uger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


