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Høring over forslag til lov om ændring af lov om en aktiv be-

skæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge, m.fl. 

(Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen: En styrket og for-

enklet ungeindsats og samtaler over video eller telefon) 

 

 

Hermed sendes udkast til forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigel-

sesindsats, lov om sygedagpenge, m.fl. (Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen: 

En styrket og forenklet ungeindsats og samtaler over video eller telefon) i høring. 

Lovforslaget udmønter Første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen 

fra juni 2021, som blev indgået af aftalepartierne bag Aftale om en ny ret til tidlig 

pension.  

Lovforslaget medfører, at proceskravene i indsatsen for uddannelseshjælpsmodta-

gere lempes, og sikrer, at unge får bedre rettigheder og støtte i overgangen til ud-

dannelse. Desuden får ledige efter seks måneders ledighed mulighed for at vælge, 

om samtaler med jobcentre og a-kasser skal afholdes ved personligt fremmøde, te-

lefonisk eller over video. Dette forventes it-understøttet medio 2022. 

Lovforslaget indeholder endvidere en række mindre ændringer, der ikke følger af 

aftalen. Det er blandt andet overflytning af en række statslige opgaver i de fire In-

ternational Citizen Service Centre til kommunerne, en mindre ændring af en over-

gangsregel vedrørende indsatsgarantien (Bedre ressourceforløb) og nogle ændrin-

ger, der omhandler kommunikationen mellem jobcentre og uddannelsesinstitutio-

ner i unges overgang til uddannelse. 

Lovforslaget forventes fremsat i november 2021 og at træde i kraft den 1. januar 

2022.  

Høringsfrist  

Eventuelle bemærkninger til lovforslaget skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmar-

ked og Rekruttering, star@star.dk, Sara Shin Rahbek Nagel, sna@star.dk og Karen 

Vestergaard Kirk, kvk@star.dk, senest torsdag den 7. oktober 2021, kl. 10. 
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Venlig hilsen 

Sara Shin Rahbek Nagel 

Fuldmægtig 

Arbejdsmarkedspolitisk Center 1 

T +45 72 21 74 46 

E sna@star.dk 

 


