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Notat om aktiveringsfri 
 
Borger og arbejdsmarked har forespurgt, om det vil kunne besluttes at give akti-
veringsfri i 2 uger i sommerferien til borgere, der ikke har optjent ret til ferie (12 
mdr. på ydelse) eller integrationsydelsesmodtagere (der ikke har ret til ferie), 

jævnfør integrationslovens § 17 a og Lov om aktiv socialpolitik §§ 13 og 13 a. 
Baggrunden for ønsket om aktiveringsfri er blandt andet at give børn mulighed 

for at være sammen med deres forældre i en sammenhængende periode i ho-

vedferien, selvom forældrene er på disse ydelser. 
 
Der er tale om lovgivning, der konkret beskriver hvilke tilfælde der udløser aktive-

ringsfri. Der er i § 13 i Lov om aktiv socialpolitik taget stilling til, i hvilke situationer 

en modtager af uddannelses- eller kontanthjælp kan holde ferie. Som et andet 
eksempel har § 13 taget stilling til, at aktiveringsfri kan komme på tale, hvis bor-

gerens børn ikke kan passes i daginstitution. Der nævnes derimod ikke aktive-
ringsfri for at tilgodese muligheden for at børn kan være sammen med foræl-
drene i ferien. Der er heller ikke givet en bredere hjemmel for kommunerne til at 

beslutte aktiveringsfri ud fra andre, ikke-specificerede hensyn. 
 
Lovgivningsmagten har dermed positivt og udtømmende forholdt sig til, hvilke si-

tuationer der kan udløse aktiveringsfri, og det er derfor juridisk afdelings vurde-
ring, at det er i strid med lovgivningen, såfremt kommunen uden for disse tilfælde 

meddeler ferie eller beslutter andre tiltag, der reelt skal stille modtagerne, som 

om de havde ferie. 
 
Der er forespurgt, om det kan medføre en anden vurdering, at der kun gives fri til 

selve aktiveringspligten, sådan at borgeren stadig har forbud mod at rejse til ud-

landet, og pligt til at svare på indkomne jobtilbud, men ikke pligt til at stå til rådig-
hed for aktivering. 

 
Juridisk afdeling mener ikke, at denne sondring kan foretages, da pligten til at stå 
til rådighed omfatter at tage imod tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, 

herunder en pligt til at tage job med dags varsel. 

 
Det fremgår i øvrigt af sagen, at forvaltningerne i Albertslund, Aarhus og Køben-

havns kommuner vurderer, at det ikke er lovligt at give ledige aktiveringsfri. Der-
udover har Udlændinge- og Integrationsministeriet i 2018 i en sag om flygtninge 

og familiesammenførte ifølge Københavns Kommune udtalt, at lovgivningen ikke 

lægger op til en pause i aktiveringspligten. 
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