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Høring om udkast til lovforslag om ny hovedlov på beskæftigelsesområdet: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt udkast
til konsekvenslovforslag

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti indgik den 23. august 2018 Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats.
Aftalen kan findes på dette link: https://bm.dk/media/7787/aftaletekst_lab.pdf.
Aftalen udmøntes i 2 udkast til lovforslag, som hermed sendes i ekstern høring:
- Forslag om ny lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) og
- Forslag om ændring af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv., lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, integrationsloven og forskellige andre love (konsekvenslovforslag).
Lovforslaget om ny lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB):
Lovforslaget udmønter hovedparten af aftalen. Det gælder bl.a. initiativerne om:
 Færre proceskrav til kontaktforløbet, der ensrettes på tværs af målgrupper, og enklere regler for samtalernes indhold.
 Kun ét krav til aktivering efter senest seks måneders ledighed. Herefter bliver det
op til jobcentret at vurdere, hvornår den enkelte har brug for mere indsats.
 Krav til jobsøgning fjernes. Ledige, der har et job på hånden eller som skal på fx
efterløn eller barsel, skal ikke længere søge job de sidste seks uger.
 Løntilskudsordningen forenkles og får kun to varighedsbegrænsninger. Én for borgere tæt på arbejdsmarkedet og én for borgere længere væk fra arbejdsmarkedet.
 Virksomhedspraktikordningen forenkles, og formålet med praktikopholdet skærpes.
 Markant forenkling af voksenlærlingeordningen med kun tre målgrupper, færre tilskudssatser samt højere tilskud til ledige i voksenlærlingeordningen.
Aftalens initiativ om a-kasseforsøg forventes udmøntet i en forsøgsbekendtgørelse
med hjemmel i § 193 i lovforslaget, jf. også bemærkningerne til denne bestemmelse.
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Idet der er tale om en helt ny lov er der også, i overensstemmelse med aftalen, foretaget en gennemskrivning af loven, bl.a. med en mere logisk opbygning, tilretning
af bemyndigelsesbestemmelser m.v.
Hovedparten af initiativerne forudsættes at træde i kraft 1. juli 2019. Enkelte initiativer træder dog i kraft senere af hensyn til it-understøttelsen.
Lovforslaget vedlægges i 3 dokumenter: Lovtekst, Almindelige bemærkninger og
Specielle bemærkninger. I de almindelige bemærkninger udestår pkt. 3 om forholdet til frikommuneforsøgene.
Der vedlægges endvidere en paragrafnøgle, som angiver hvilke bestemmelser i den
gældende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der indgår i lovforslaget.
Konsekvenslovforslaget:
Lovforslaget indeholder:
 Udmøntningen af dele af Aftale om en forenkling af beskæftigelsesindsats, herunder rammerne for den skærpede opfølgning på kommunernes indsats, og de
nye mere fleksible rammer for kontaktforløbet for sygedagpengemodtagere,
som vil komme til at fremgå af lov om sygedagpenge.
 Konsekvensændringer på Beskæftigelsesministeriets område som følge af forslaget til ny LAB.
 Konsekvensændringer på øvrige ministeriers områder som følge af forslaget til
ny LAB.
I lovforslaget indgår også en række mindre elementer, der ikke er en del af aftalen,
bl.a. ændringer vedr. Beskæftigelsesrådet (tilforordnet og redegørelse), Tilsynsrådet (regler flyttes til organiseringsloven og Tilsynsrådets kompetence udvides, tilretning af medlemstal) samt mulighed for, at en række ydelsesmodtagere efter lov
om aktiv socialpolitik i enkeltstående tilfælde kan have korterevarende ophold i udlandet fx til en teater- eller indkøbstur til fx Tyskland eller Sverige.
Der vedlægges et separat dokument med paralleltekster til dette lovforslag.
Endeligt indeholder lovforslagene også udmøntning af enkelte initiativer fra Aftale
om udmøntning af satspuljen for 2019 på beskæftigelsesområdet, som kræver lovændringer. Det gælder initiativer om:
 Ingen aldersgrænse for hjælpemidler til job.
 Smidigere overgange mellem sektorer.
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Det bemærkes, at der fortsat arbejdes med gennemskrivning af de 2 udkast til lovforslag, herunder med justeringer af primært sproglig og lovteknisk karakter.
Styrelsen skal venligst bede om eventuelle bemærkninger til de 2 udkast til lovforslag senest mandag d. 11. februar 2019, kl. 12.
Bemærkningerne bedes sendt pr. e-mail til Gyda Kaptain (gyk@star.dk), Sanne
Rendal (sar@star.dk), Helle Sølvsten (hes@star.dk) og star@star.dk.
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