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Frister på arbejdsmarkedsområdet 
November 2021 

Sagsbehandlingsfrister 
Sagsbehandlingsfrister er udtryk for det tidsrum, det som hovedregel må tage at behandle 
en ansøgning, herunder sager der er hjemvist til fornyet behandling. Der kan være særlige 
situationer, hvor sagsbehandlingen tager længere tid end de nedenfor angivne frister.  

Hvis sagsbehandlingsfristen ikke kan overholdes, skal ansøgeren have skriftlig besked om, 
hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.  

Kontanthjælp og enkeltydelser 
Lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark 

Ansøgning om: Sagsbehandlingstid: 

Kontanthjælp, uddannelseshjælp og ressourceforløbsydelse 10 arbejdsdage 

Revalideringsydelse 10 arbejdsdage 

Ledighedsydelse 8 uger 

Enkeltydelser - hjælp i særlige tilfælde 10 arbejdsdage 

Fleksjob, ressourceforløb og revalidering mm. 

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 

Ansøgning om: Sagsbehandlingstid: 

Fleksjob 3 måneder 

Skånejob 8 uger 

Hjælp til værktøj og arbejdsredskaber 8 uger 

Fleksydelse (overgår til Udbetaling Danmark 1. maj 2015) 10 arbejdsdage 

Ressourceforløb 3 måneder 

Revalidering 3 måneder 

Arbejdsgiverrefusion 10 arbejdsdage 

Pension 

Lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig før-

tidspension mv.  

Ansøgning om: Sagsbehandlingstid: 

Førtidspension 3 måneder 

Forhøjelse af førtidspension 3 måneder 

Helbredstillæg til pensionister 10 arbejdsdage 

Personlige tillæg til pensionister 10 arbejdsdage 

Beboerindskudslån 

Lov om boligstøtte 
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Ansøgning om: Sagsbehandlingstid: 

Beboerindskudslån 10 arbejdsdage 

 

Dagpenge 

Lov om sygedagpenge  

 

Ansøgning om: Sagsbehandlingstid: 

Sygedagpenge 10 arbejdsdage 

Sygedagpenge § 56 10 arbejdsdage 

 

Borgerservice 
 

 Sagsbehandlingstid: 

Personlige henvendelser Behandles straks 

Ansøgning om pas  

(Passet leveres fra ekstern producent - typisk efter 1 - 4 uger) 

Behandles straks 

Ansøgning om udstedelse og fornyelse af kørekort 

(Kørekort leveres fra ekstern producent - typisk efter 1 - 4 uger) 

Behandles straks 

Ansøgning om udstedelse af internationalt kørekort Behandles straks 

 

Klager 
 

 Sagsbehandlingstid: 

Klage over afgørelse / afslag på bevilling 4 uger 

Klage over sagsbehandlingen 10 arbejdsdage 

 
Aktindsigt 
 

 Sagsbehandlingstid: 

Henvendelse vedrørende aktindsigt 7 arbejdsdage 

 

 

Frister ved henvendelse fra virksomheder og ledige 
 
Virksomheder og ledige 

 

Personlig henvendelse fra Svarfrist: 

Virksomheder vedr. jobformidling og rekruttering Straks 

Ledige vedr. rådgivning og hjælp til jobsøgning Straks 

 
Telefonisk henvendelse fra Svarfrist: 

Virksomheder vedr. jobformidling og rekruttering 1 arbejdsdag 

Ledige vedr. rådgivning og hjælp til jobsøgning 1 arbejdsdag 

 




