Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Njalsgade 72A
2300 København S

København, den 7. februar 2019

Fælles høringssvar til høring over udkast til lovforslag om Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt
udkast til konsekvenslovforslag
Danske SOSU-skoler og Bestyrelsesforeningen for Social-og sundhedsskoler kvitterer hermed for
invitationen til at afgive høringssvar til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i høring over udkast til
lovforslag om Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt udkast til konsekvenslovforslag.
Idet der henvises til reglerne i § 5 a, stk. 4 i lov om erhvervsuddannelser, der forhindrer en ansøger i at søge
optagelse til grundforløbets 2. del mere end 3 gange, anbefales det, at der i lovforslagets § 30 om
udstedelse af uddannelsespålæg for dagpenge- og uddannelseshjælp-modtagere, indføjes en passus om, at
jobcentret skal tilbyde personer, der omfattet af de nævnte regler i § 5 a, bistand til at opnå en
uddannelsesaftale, der omfatter grundforløbets 2. del - jf. bestemmelserne herom i § 5 b i lov om
erhvervsuddannelser.
For så vidt angår de foreslåede ændringer i kapitel 23 om Tilskud til arbejdsgivere, der indgår
uddannelsesaftale med voksne (Voksenlærlingeordningen) noterer foreningerne sig med beklagelse, at der
ikke er etableret en mulighed for undtagelsesbestemmelser for de arbejdsgivere, der indgår
uddannelsesaftale med elever indenfor social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistent
uddannelse.
I den sammenhæng ønsker foreningerne at påpege, at fastsættelse af undtagelsesbestemmelser for visse
personer, der er omfattet af integrationsprogrammet og for modtagere af integrationsydelse, formentligt
kunne medvirke til at lette adgangen til at etablere et selvforsørgelsesgrundlag for denne målgruppe. Det
anbefales derfor at overveje tilføjelse af sådanne undtagelsesbestemmelser for en nærmere defineret del
af målgruppen.
Herudover har foreningerne ingen bemærkninger til det fremsendte udkast til lovforslag og i øvrigt heller
ikke bemærkninger til det fremsendte udkast til konsekvenslovforslag.
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