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Høring om lovforslag, der udmønter den del af pkt. 7 i aftalen
om erstatning mv. til minkavlerne og følgeerhverv berørt af
COVID-19 fra 25. januar 2021, som omhandler omstilling for
medarbejdere/ledige

Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti
og Liberal Alliance har den 25. januar 2021 indgået Aftale om erstatning mv. til
minkavlerne og følgeerhverv berørt af COVID-19.
Det fremgår bl.a. af aftalens pkt. 7 om omstilling for minkavlere og følgeerhverv
mv., at der skal etableres en særlig indsats, der kan understøtte fornyet udvikling,
vækst og beskæftigelse i de kommuner, der i særlig grad er berørt af aflivningen af
mink, og hjælpe de beskæftigede i erhvervene videre i nye job.
Det fremgår videre, at indsatsen skal køre i to spor, der omfatter hhv. medarbejdere
og virksomheder.
Der vedlægges udkast til 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).
Lovforslaget har til formål at udmønte den del af initiativet fra aftalens pkt. 7, som
omhandler omstilling for medarbejdere/ledige.
Med lovforslaget får ledige, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv, ret
til uddannelse inden for en pulje i 2021.
Styrelsen skal venligst bede om eventuelle bemærkninger til udkastet til lovforslag
senest onsdag den 24. februar 2021.
Bemærkningerne bedes sendt pr. e-mail til Annette Schrum (asc@star.dk) og
star@star.dk.
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Styrelsen beklager den korte høringsfrist, der skyldes ønsket om en hurtig lovbehandling og hurtig ikrafttræden. Lovforslaget forventes derfor fremsat i Folketinget
den 5. marts 2021 og vedtaget den 16. marts 2021.
Formålet er, at ordningen med ret til tilbud om uddannelse inden for en pulje i 2021
kan etableres snarest muligt, og at personerne i målgruppen dermed hurtigt får
hjælp fra jobcentrene.
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