Initiativbeskrivelse

Gennemskrivning af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Baggrund

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) er blevet ændret mere end 60 gange
siden dens ikrafttræden i 2003. Det skyldes blandt andet de mange reformer, der
er gennemført på beskæftigelsesområdet.
De mange nye regler og ordninger er løbende skrevet ind de steder i lovteksten,
hvor det på de pågældende tidspunkter var muligt. Fx er lovens § 75 i dag efterfulgt af 28 tilkomne paragraffer, nemlig § 75a til § 75å.
De mange ændringer har resulteret i, at loven ikke alene er svær at overskue i sig
selv, men også at forarbejderne til de gældende bestemmelser er vanskelige at
overskue, da forarbejderne er spredt ud over de mange ændringslove, der har været igennem tiden.
Ud over den materielle forenkling af reglerne, som fremgår af aftalen, er der derfor behov for en egentlig gennemskrivning af lovteksten.
Initiativ

Der gennemføres en lovteknisk og strukturel gennemskrivning af LAB med henblik på, at der udarbejdes en helt ny hovedlov, som skal være lettere at forstå og
administrere.
Der vil bl.a. blive set på følgende:
 Lovtekstens opbygning. En gennemskrivning og overvejelse af den mest hensigtsmæssige rækkefølge på afsnittene og kapitlerne. Herunder vil det blive overvejet, hvorvidt særbestemmelser for de enkelte ordninger bør samles i afsnit for
de enkelte målgrupper, set i forhold til at generelle regler for målgrupper på
tværs så vidt muligt bør holdes samlet.
 Opdatering af formålsbestemmelserne, så de i højere grad favner målene med den
gældende beskæftigelsesindsats, jf. de mange reformer.
 Forenkling af bemyndigelsesbestemmelserne, så de bliver mere overskuelige og præcise
samt evt. reduceres i antal.
 Harmonisering af anvendelsen af tidsperioder i loven, da det mange steder er forskelligt,
om der står uger, måneder eller en anden tidsangivelse.
 Grænsefladen til øvrige lovgivninger, hvor der vil blive set på, om der er behov for en
klarere snitflade mellem LAB og fx lov om aktiv socialpolitik, organiseringsloven og sygedagpengeloven, f.s.v.a. visse indsatsregler, herunder om nogle regler
skal flyttes ind eller ud af LAB.
 Regler, som understøtter beskæftigelsesindsatsen. Kan reglerne herom samles på en
mere hensigtsmæssig måde, fx reglerne for hjælpemidler, mentor m.v.?
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Regler for virksomheder og beskæftigede. Kan disse regler samles på en mere hensigtsmæssig måde?
Placering af midlertidige ordninger, så disse står klarere for sig selv i særskilt afsnit.
Trufne afgørelser og udvikling i praksis. Overvejelser af, om dette giver behov for
ajourføring af lovteksten.

Den nye hovedlov udformes under hensyntagen til ambitionen i Aftale om en
digitaliseringsklar lovgivning, som blev indgået mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti i januar 2018. Det betyder blandt andet, at loven i videst muligt omfang kan understøttes digitalt.
Ved udformningen af den nye lov skal der tillige være opmærksomhed på, at loven ikke må blive unødigt lang med for mange gentagelser. Loven vil i fornødent
omfang kunne følges op af en eller flere juridiske vejledninger, som orienterer om
lovens indhold og understøtter sagsgangene i jobcentrene.

