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Cirkulære om akutjob i staten 
 
 
§ 1. Som led i Aftale om akutjob er det besluttet, at der på statens område skal 
tilvejebringes 1.200 akutjob frem til 1. juli 2013. Målgruppen for stillingerne er 
ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, hvis dagpengeret udløber inden 
for højst 13 uger i perioden fra den 1. oktober 2012 til den 1. april 2013 og 
senest den 30. juni 2013. Aftalen er udmøntet ved lov nr. 1033 af 7. november 
2012 om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere. 
 
 
§ 2. Med henblik på opfyldelse af § 1 fastsættes følgende kvoter for akutjob 
for de enkelte ministerområder, jf. Budgetvejledningens punkt 2.5.4: 
 
Ministerområde Kvote
Statsministeriet 1
Udenrigsministeriet 9
Finansministeriet 16
Erhvervs- og Vækstministeriet 24
Skatteministeriet 78
Økonomi- og Indenrigsministeriet 15
Justitsministeriet 53
Forsvarsministeriet 81
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 1
Social- og Integrationsministeriet 15
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 24
Beskæftigelsesministeriet 21
Ministeriet for Forskning, Innovation og Vide-
regående Uddannelser 295

Ministeriet for Børn og Undervisning 333
Kulturministeriet 48
Ministeriet for Ligestilling og Kirke 85
Miljøministeriet 23
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 30
Transportministeriet 37
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 13
I alt 1.202
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§ 3. Den kvote, der er fastsat i § 2, gælder for ministerområdet som helhed. Det 
enkelte ministerium fordeler selv kvoten på de underliggende institutioner.  
 
 
§ 4. Det påhviler de enkelte ministerområder at opfylde kvoten.  
 
 
§ 5. Akutjob er job på ordinære løn- og arbejdsvilkår og kan være både perma-
nente og midlertidige stillinger. Et akutjob skal dog have en varighed af minimum 
13 uger.  
 
Stk. 2. Det er ikke en betingelse, at akutjobbet er på mindst 32 timer om ugen, 
men stillingen skal have en vis tidsmæssig tyngde. 
 
Stk. 3. En stilling kan kun opslås som akutjob, hvis det vurderes, at stillingen kan 
besættes med en person fra målgruppen.  
 
 
§ 6. Akutjob opslås i Jobnet.dk efter de almindelige regler for opslag af stillin-
ger. Akutjob opslås ved, at følgende tekst indskrives i job-opslaget: ”Der er tale 
om et akutjob. Ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, hvis dagpengeret udløber inden 
for højst 13 uger i perioden fra den 1. oktober 2012 til den 1. april 2013 og senest ved 
udgangen af uge 26 i 2013, opfordres særligt til at søge jobbet.” 
 
 
§ 7. Herudover opfordres statslige arbejdsgivere til opslag af alle jobåbninger 
på Jobnet.dk. Statslige arbejdsgivere har i dag kun pligt til at opslå varige stil-
linger samt midlertidige stillinger af over 1 års varighed. 
 
 
§ 8. Som en midlertidig foranstaltning er der ved akutjoblovens § 2, stk. 2, 
etableret hjemmel til, at offentlige arbejdsgivere, der opslår et akutjob, får mu-
lighed for at fravige kravet om alene at lægge vægt på en ansøgers kvalifikatio-
ner ved at give ledige i målgruppen fortrinsadgang til disse stillinger. 
 
Stk. 2. Fortrinsadgangen betyder, at en statslig arbejdsgiver kan lade hensyn til, at 
der er tale om personer, der er i risiko for at opbruge deres dagpengeret, indgå, 
og hvis den pågældende arbejdsgiver ønsker det, være afgørende for, hvem ar-
bejdsgiveren indkalder til samtale eller ansætter i akutjob.  
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§ 9. De enkelte ministerier skal løbende følge op på: 
1) om de fastsatte måltal for akutjob realiseres  
2) antal ansøgere fra målgruppen til akutjob 
3) antal ansøgere fra målgruppen til akutjob, der indkaldes til samtale  
4) antal akutjob, der besættes med personer omfattet af målgruppen.  
 
Stk. 2. Moderniseringsstyrelsen vil senere udsende materiale om, hvordan mini-
sterierne vil skulle indberette oplysningerne omfattet af stk. 1 til styrelsen.  
 
 
§ 10. Cirkulæret har virkning fra den 8. november 2012.  
 
 
 
Finansministeriet 
 
Den 14. november 2012 
 
 
Bjarne Corydon  
 

/Tine Asmussen 
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