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Til høringsparterne 
 

Høring vedr. forslag til lov om ændring af lov 
om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæf-
tigelsesindsats og forskellige andre love (Præ-
cisering af retten til ferie med ledigheds-
ydelse, præcisering af mulighederne for befor-
dringsgodtgørelse og af overgangsbestemmel-
sen for voksenlærlingeordningen m.v.) 
 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) skal hermed anmode om 
eventuelle bemærkninger til vedlagte udkast til lov om ændring af lov om aktiv so-
cialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love. 
 
Lovforslaget indeholder en ændring af reglerne om ret til ferie med ledigheds-
ydelse i overgangsåret til den nye ferielov fra 1. maj til og med 31. august 2020 
som følge af indførelsen af samtidighedsferie. Således indføres en bestemmelse 
om, at personer på ledighedsydelse alene har ret til at afholde 17 feriedage med le-
dighedsydelse i det forkortede ferieår. 
 
STAR har samtidigt konstateret behov for mindre konsekvensændringer og præci-
seringer i lov om aktiv socialpolitik (LAS) og i den nye lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats (LAB) og konsekvensændringer i andre love, der trådte i kraft 1. ja-
nuar 2020.  
 
Lovforslaget indeholder følgende elementer: 

 Indsættelse af bestemmelse i LAS om ret til afholdelse af højst 17 dages 
ferie med ledighedsydelse i ferieåret fra 1. maj til 31. august 2020.  

 Indsættelse af bestemmelse i § 43 i LAS om, at sanktionen skal være afvik-
let inden for 5 år. 

 Konsekvensændring i LAS vedrørende diverse rettelser af henvisninger. 
 Præcisering i LAB således at den gældende overgangsbestemmelse for 

voksenlærligeordningen udvides med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 
2020 til også at gælde en mindre målgruppe fra en tidligere forsøgsbe-
kendtgørelse.  
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 Præcisering i LAB, således at befordringsgodtgørelse også kan gives til le-
dige selvforsørgende og unge under 18 år under tilbud om vejledning og 
opkvalificering. 

 Der rettes op i LAB på paragrafhenvisninger i satserne for løntilskud og i 
overgangsbestemmelserne  og en bemyndigelsesbestemmelse i forbindelse 
emd rimlighedskravet for bl.a. førtidspensionister.  
 

STAR skal anmode om at modtage høringssvar senest onsdag den 4. marts 2020,  
kl. 12. STAR beklager den korte høringsfrist.  
 
Høringssvar fremsendes til Eva Svensson, evas@star.dk og til Martin Ancher, 
mta@star.dk samt til star@star.dk. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Anne Hedegaard 
Chefkonsulent 
Sociale ydelser 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering  
Tel. 72 21 76 72 
Mail: aih@star.dk  
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