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Til høringsparterne 

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

skæftigelsesindsats og flere andre love (Obligatorisk pensionsordning 

af fleksløntilskud m.v., konsekvensændringer af lov om en aktiv be-

skæftigelsesindsats samt ændringer i budgetgarantien) 
 

 

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

skæftigelsesindsats og flere andre love (Obligatorisk pensionsordning af 

fleksløntilskud m.v., konsekvensændringer af lov om en aktiv beskæftigel-

sesindsats samt ændringer i budgetgarantien) til evt. bemærkninger. 

 

Udkastet til lovforslag indeholder  

1) Ændringer i forbindelse med obligatorisk pensionsordning. 

2) Justeringer og konsekvensændringer af lov om en aktiv beskæftigelses-

indsats, som er konstateret efter, at loven blev vedtaget i slutningen af 

maj 2019. 

3) Justeringer i udligningsloven som følge af Aftale om kommunernes øko-

nomi for 2019 (ØA19) mellem KL og den tidligere regering 2019, samt 

aftale om forenklet beskæftigelsesindsats. 

 

Ændringerne vedrørende nr. 1, omfatter 

 indarbejdelse af reglerne om bidrag til obligatorisk pensionsordning af 

fleksløntilskud og tilskud til selvstændige erhvervsdrivende, samt satsre-

guleringen af disse ydelser, i den nye lov om en aktiv beskæftigelsesind-

sats, 

 senere iværksættelse af administrationen af bidrag til obligatorisk pensi-

onsordning af sygedagpenge, 

 indførelse af en rentebestemmelse ved for sen indbetaling af bidrag til 

obligatorisk pensionsordning der svarer til den, der gælder for indbeta-

ling af ATP-bidrag, og   

 harmonisering af beregningsgrundlaget for bidrag til den obligatoriske 

pensionsordning af sociale ydelser efter lov om aktiv socialpolitik. 
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Ændringerne vedrørende nr. 2 omfatter 

 fastsættelse af undtagelsesbestemmelse for pligt til selvbooking i kapitel 

7 om kontaktforløbet. mulighed for tilbud, hvori der indgår kortvarige 

ophold i udlandet uden at miste retten til hjælp,  

 fastsættelse af en bemyndigelsesbestemmelse om flytning,  

 justering af varslingsbestemmelse således, at der ift. jobsøgningskurser 

og opkvalificering til ledige personer, der er omfattet af en varslingsind-

sats, i bestemmelsen henvises til LAB kapitel 14 om vejledning og op-

kvalificering,  

 konsekvensrettelse af klageregel om en offentlig arbejdsgivers beregnin-

ger af arbejdstiden i forbindelse med tilbud om ansættelse med løntil-

skud således, at alle målgrupper, der får arbejdstiden beregnet af en of-

fentlig arbejdsgiver kan klage efter LAB § 206, og  

 præcisering af reglerne om, hvornår der kan klage over konkurrencefor-

vridning.  

 

Ændringerne vedrørende nr. 3 omfatter 

 visse tilretninger og præciseringer i lov om kommunal udligning og ge-

nerelle tilskud til kommuner, så det klart fremgår at visse udgifter til 

hjælpemidler m.v. og løntilskud er omfattet af budgetgarantien, og  

 at lade udgifter til hjælpemidler m.v. vedrørende nyuddannede ikke-for-

sikrede personer med handicap, som er ansat i løntilskud, personer ansat 

i fleksjob og personer som får tilskud til at drive selvstændig virksom-

hed efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats omfatte af budgetgaran-

tien. 

 

Det forventes, at lovforslaget bliver fremsat den 13. november 2019.  

 

Vi skal venligst bede om eventuelle bemærkninger til udkastet til lovforslag 

senest onsdag den 2. oktober 2019.  
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Evt. bemærkninger bedes sendt til Helle Sølvsten, hes@star.dk, Flemming 

Frandsen, flf@star.dk, og star@star.dk. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Flemming Frandsen 

Chefkonsulent 
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