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J.nr. 20/14718 

 

Til høringsparter på vedlagte høringsliste 

Høring om lovforslag, der udmønter initiativer om styrket og 

forenklet indgang til korte erhvervsrettede kurser fra 2 aftale 

om opkvalificering fra juni 2020 

 

Regeringen indgik i juni 2020 to aftaler, som skal styrke uddannelse og opkvalifi-

cering til ledige: 

 ”Aftale om styrket opkvalificering” indgået med V, DF, RV og K.  

 ”Aftale om ekstraordinært løft af ledige” indgået med V, DF, RV, SF og EL. 

 

De dele af aftalerne, som skulle træde i kraft 1. august 2020, blev udmøntet ved lov 

og bekendtgørelser før sommeren. 

 

Vedlagte lovforslag1 har til formål at udmønte initiativet fra aftalerne om at samle, 

styrke og forenkle ordninger for korte erhvervsrettede kurser på Beskæftigelsesom-

rådet, som skal træde i kraft den 1. januar 2021. 

 

Derudover foreslås det i lovforslaget at foretage en række ændringer og præciserin-

ger i reglerne, som ikke har baggrund i aftalerne. Det gælder følgende ændringer: 

 

 Ændring til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB): Fastsættelse af regel 

om, at dagpengemodtagere, som i mindst 5 år ikke har modtaget dagpenge mv., 

får mulighed for en ny aktiv indsats.  

 Ændring til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB): Reglerne om vars-

lingspuljens anvendelsesmuligheder samles i LAB og forenkles og kravet om 

hvornår et tilbud senest skal aftales afskaffes. 

 Ændring til lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) og lov om aktiv socialpoli-

tik (LAS): Unge, der deltager i særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), 

fritages for ret og pligt til tilbud, rådighed og sanktioner. Der ændres ikke på 

indholdet af STU-uddannelsen. STU-elever kan stadig få beskæftigelsesrettede 

tilbud som led i uddannelsen. 

 

                                                      
1 Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering 

og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om 

kompensation til handicappede i erhverv m.v. (Styrket og forenklet indgang til korte er-

hvervsrettede kurser, varslingspuljens anvendelsesområde, fritagelse for indsats og rådig-

hed for unge, der deltager i særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) samt præciserin-

ger m.v.) 
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 Ændring til lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (kompensati-

onsloven): Præcisering af regler vedrørende løntilskud til nyuddannede personer 

med handicap, der sikrer overensstemmelse mellem kompensationsloven og 

LAB.  

 Ændring til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen 

m.v. (LOB): Præcisering af allerede gældende hjemmel til udveksling af oplys-

ninger mellem Beskæftigelsesministeriet og a-kasserne til brug for bl.a. vejled-

ning. 

 

 

 

Styrelsen skal venligst bede om eventuelle bemærkninger til udkastet til lovforslag 

senest fredag den 9. oktober 2020, kl. 12. 

 

Bemærkningerne bedes sendt pr. e-mail til Daniel Christensen (dach@star.dk), An-

nette Schrum (asc@star.dk) og star@star.dk. 

 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Christian Solgaard  

Kontorchef  

T +45 72217450  
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