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NOTAT

Høringssvar bilag 2 - Konsekvenslovforslag

Dette bilag til KL's høringssvar vedrørende forenkling af 
beskæftigelsesindsatsen indeholder nærmere bemærkninger til udkast til 
lovforslag om konsekvensrettelser. Bemærkninger til udkast til ny lov om 
aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) fremgår af bilag 1. 

Beskæftigelsesministeriet
§ 1 Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

Kapitel 3 a – Skærpet tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats
Der henvises til høringssvarets afsnit om Fokus på resultater – nyt 
opfølgningskoncept, side 8.

Kapitel 4 a – Tilsynsrådet 
KL er tilfreds med, at rådighedstilsynet omlægges fra manuel sagsgennemgang til 
en digital benchmark-model, som omfatter alle kommuner.

Kapitel 4 a – RAR
KL foreslår, at § 28 stk. 4 formuleres således: ”Stk. 4. Rådet udpeger to 
tilforordnede inden for VEU-området – en repræsentant fra AMU, Erhvervsskoler og 
VUC i fællesskab og en repræsentant for enten erhvervsakademier og 
professionshøjskoler i fællesskab eller en repræsentant for universiteterne i det 
regionale område efter indstilling fra de nævnte institutioner. RAR inviterer en 
repræsentant fra de tværkommunale erhvervshuse som tilforordnet.”

§ 2 Lov om aktiv socialpolitik

Pkt. 35 Selvbooking – sanktionsregler
Det fremgår af § 37 a, at der ikke sanktioneres, hvis en borger selvbooker dagen 
efter den fastsatte frist. Det vil i praksis betyde, at borgeren får en ekstra dag til 
selvbooking ift., hvad kommunen har kommunikeret. Borgeren vil således ikke blive 
oplyst om den reelle frist for selvbooking. Hvis det skal kommunikeres til borgeren, 
så vil det hurtigt blive uforståeligt, og hvis ikke det skal forklares til borgeren, er det 
problematisk ud fra et retssikkerhedsmæssigt synspunkt. Derfor foreslår KL, at 
denne bestemmelse fjernes, så borgeren altid sanktioneres med minimum en dag, 
hvis fristen ikke overholdes. Hvis man ønsker at sikre sig, at borgeren ikke har 
glemt at booke, vil man digitalt kunne udsende en reminder til borgeren dagen før 
fristen udløber.

§ 74c - På baggrund af erfaringer i frikommunerne vil det være hensigtsmæssigt i 
regelforenklingen at give mulighed for at videreføre frikommuneforsøget om 
løbende revurderinger af berettigelsen til fleksjob. En løbende revurdering, ifm. 
kontakt med de ledige, er administrativt langt enklere, og sparer ressourcer 
samtidig med, at det understøtter fokus på progression og udnyttelse af 
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arbejdsevnen hos borger. 
Fritagelse jf. §7 i lovbekendtgørelse nr. 1027 af 2013 med senere ændringer som er 
forlænget jf. Lov om frikommuner frem til 1. juli 2019. § 7 giver frihed ift. § 74c i Lov 
om aktiv socialpolitik.

§ 3 Lov om sygedagpenge

KL foreslår, at reglerne om sygedagpengemodtageres kontaktforløb overføres til 
LAB-loven, da reglerne er harmoniseret med de øvrige målgrupper.

§ 6 Lov om kompensation til handicappede i erhverv

Kapitel 6 – Hjælpemidler i forbindelse med tilbud om løntilskud efter denne 
lov eller tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Reglerne om hjælpemidler til henholdsvis en borger i tilbud, en borger i 
ansættelse/seniorjob og en borger i fleksjob flyttes til lov om kompensation til 
handicappede i erhverv. Det er KL's vurdering, at der generelt vil være 
afgrænsningsproblemer. Hvornår vurderes en borger, der har en nedsættelse af 
arbejdsevnen som handicappet? Det bør præciseres.

Der vil fremadrettet være regler for hjælpemidler i begge lovgivninger, hvilket kan 
give udfordringer, hvis det ikke fremgår klart af loven, hvilken lov der har forrang. 
Eksempelvis fremgår det af § 15j, men ikke af § 15f - § 15i, at § 15j har forrang 
fremfor § 179 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvis en person opfylder 
betingelserne efter både § 15j og § 179. Det kan undre, at det kun gælder for denne 
ene paragraf og ikke de øvrige i kapitel 6. 

Til § 15f, stk. 3 og § 15i. stk. 3 bør det afklares, hvem der har ansvar for 
vedligeholdelse mv. af hjælpemidlet, hvis bevillingen gives til virksomheden. Bør 
være samme formulering som i LAB (se bemærkninger til § 172 og § 178 i bilag 1).

I forhold til § 15 h, stk. 3 bør det præciseres, da det ikke fremgår klart, hvem der får 
udlånet. Er det borgeren, virksomheden eller uddannelsesinstitutionen?

§ 16 Lov om frikommunenetværk

KL er tilfredse med, at frikommunerne kan fortsætte med at udføre de 
igangværende frikommuneforsøg indtil den 31. december 2021. 

Undervisningsministeriet
§ 20 Lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

KL kvitterer for, at der med ændringen skabes bedre sammenhænge mellem 
sektorer til gavn for handicappede borgere. Skift mellem uddannelses-, social- og 
beskæftigelsessektorerne har den konsekvens, at der er perioder, hvor personer 
med handicap er uden hjælpemidler. Dette løses ved konsekvensrettelsen. 
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§ 21 Lov om erhvervsuddannelser
Se kommentarer til §20 Lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i 
forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

§ 22 Lov om ungdomsuddannelse 

Se kommentarer til §20 Lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i 
forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

§ 23 Lov om de gymnasiale uddannelser

Se kommentarer til §20 Lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i 
forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

§ 24 Lov om forberedende grunduddannelse

Se kommentarer til §20 Lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i 
forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

Uddannelses- og forskningsministeriet
§ 25 Lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Se kommentarer til §20 Lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i 
forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

Udlændinge- og integrationsministeriet
§ 26 Lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven)

Så vidt muligt bør der gælde de samme regler for den aktive indsats i 
integrationsloven og i LAB-loven.

Det er meget tilfredsstillende, at der efter visitationsperioden foreslås det samme 
koncept for kontaktforløbet efter integrationsloven som efter LAB-loven.

I overensstemmelse med princippet om ensartet regulering er det godt at vælge 
ensartede formuleringer i integrationsloven og LAB-loven om formålet med 
virksomhedspraktik. Der vil dog i praksis ofte være tale om, at personer på 
integrationsydelse, hvad enten de er omfattet af integrationsloven eller af LAB-
loven, har lidt andre udfordringer i forhold til at finde sig til rette på arbejdsmarkedet. 
KL foreslår derfor bl.a. med henvisning til disse målgrupper, at varigheden for 
virksomhedspraktik i LAB-loven efter en konkret individuel vurdering kan øges til 13 
uger også for jobparate. Det vil bidrage yderligere til ensartet regulering.

Harmoniseringen af reglerne om mulighed for at tilbyde studie- eller 
erhvervskompetencegivende uddannelse for unge bør give anledning til også at 
harmonisere reglerne om uddannelsespålæg (INL § 16a). Aldersgrænsen for at 
kunne få et pålæg om at tage en uddannelse bør også for unge omfattet af 
integrationsloven være 30 år fremfor som nu 25 år.
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§ 27 Ikrafttrædelse- og overgangsbestemmelser
Det fremgår af ikrafttrædelsesbestemmelserne, at § 15 i lov om kompensation til 
handicappede i erhverv m.v. først træder i kraft den 1. januar 2020. Det betyder, at 
løntilskud ved ansættelse af nyuddannede personer med et handicap udelukkende 
er omfattet af de regler, som fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 66, 
og de nyuddannede personer med handicap ikke fremgår som en særskilt 
målgruppe. Nyuddannede handicappede mister hermed en rettighed, de har på 
nuværende tidspunkt efter den gældende lovgivning.
 
KL er skeptisk i forhold til ikrafttrædelse af loven den 1. juli 2019. KL foreslår derfor 
at ikrafttræden rykkes til den 1. januar 2020, hvilket også vil stemme overens med 
de bestemmelser i lov om kompensation til handicappede i erhverv mv., som først 
træder i kraft den 1. januar 2020. 


	Høringssvar bilag 2 - Konsekvenslovforslag

