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Høring om bekendtgørelser og vejledning som følge af lov-

forslag om ret til uddannelse for ledige, der har arbejdet i 

minkerhverv og følgeerhverv 

 

 

Lovforslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv 

socialpolitik (Ret til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller 

følgeerhverv, inden for en pulje i 2021) – L 186, er fremsat i folketinget den 5. 

marts 2021. 

 

Lovforslaget udmønter pkt. 7 om omstillingsindsats for medarbejdere/ledige i Af-

tale om erstatning mv. til minkavlerne og følgeerhverv berørt af COVID-19, fra 25. 

januar 2021. 

 

I forlængelse af lovforslaget er der udarbejdet udkast til en række bekendtgørelser 

og en vejledning, som vedlægges. 

 

Der er udarbejdet udkast til en ny bekendtgørelse om ret til uddannelse for perso-

ner, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv inden for en pulje i 2021, 

og om administration m.v. af puljen. 

 

Bekendtgørelsen indeholder regler om: 

 Afgrænsning af minkerhvervet og følgeerhverv 

 Tilbuddet om uddannelse 

 Fordeling og tilsagn under puljen 

 Administration mv. af puljen 

 

Afgrænsning af minkerhvervet og følgeerhverv sker på samme måde som i aftalen. 

Reglerne om tilbuddet om uddannelse følger lovforslaget, dvs. der er ret til både 

ordinær uddannelse og anden uddannelse i form af øvrig vejledning og opkvalifice-

ring, fx uddannelse hos private udbydere. Derudover er der ret til tilbud om jobsøg-

ningskurser og realkompetencevurderinger. 

 

Ordinær uddannelse omfatter en række uddannelser under Børne- og Under-

visningsministeriet og Uddannelsesministeriet.  
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Uddannelse i form af øvrig vejledning og opkvalificering er afgrænset ved, at for-

løbet skal give kompetencer inden for et eller flere fagområder. Der kan fx ikke gi-

ves tilbud om vejlednings- og afklaringsforløb, særligt tilrettelagte forløb, højsko-

leophold, kurser på aftenskole og andre fritidsaktiviteter under puljen. 

 

Derudover vil der ikke være ret til tilbud om uddannelse mv. i udlandet.  

 

Fordelingen og tilsagn under puljen følger lovforslaget. Reglerne om udbetaling, 

regnskab og revision af tilskud mv. følger de gældende retningslinjer på området. 

Kommuner, der har fået tilsagn om tilskud, har mulighed for halvårligt at få udbe-

talt tilskud på baggrund af regnskab for afholdte udgifter. 

 

For udkastene til de øvrige bekendtgørelser og vejledning er der er der tale om kon-

sekvensændringer i reglerne om dagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp mv. samt 

nye regler for ledighedsydelsesmodtagere og ressourceforløbsmodtagere, som føl-

ger direkte af lovforslagets bemærkninger. 

 

Bekendtgørelserne og vejledningen omhandler dermed primært om fravigelse af rå-

dighedsforpligtelser i sygedagpengeopfølgning og i ydelsesreglerne, når ledige del-

tager i tilbud om uddannelse under puljen. 

 

Styrelsen skal venligst bede om eventuelle bemærkninger til udkastene til bekendt-

gørelser og vejledning senest torsdag den 11. marts 2021, kl. 12. 

 

Bemærkningerne bedes sendt pr. e-mail til Annette Schrum (asc@star.dk) og 

star@star.dk. 

 

 

Venlig hilsen 

Annette Schrum 

Specialkonsulent 

T: +45 72217501  

E: asc@star.dk 
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