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Information kan findes her:


Initiativerne i aftalerne: https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2020/06/bredt-politisk-flertal-haever-dagpengene-under-uddannelse/



Den forventede udmøntning: https://star.dk/reformer/nye-styrkede-mulighederfor-opkvalificering/.

Tabel 1: Foreløbig oversigt over initiativer – 23. juni 2020 (ikrafttræden 1. august
markeret med grå)
Forslag

Justeret
uddannelsesløft

Delforslag
Ret til 110 pct. af dagpengesatsen inden for mangelområder (positivliste)
Uddannelsen kan strække
sig længere end dagpengeperioden (varigt)
Adgang til særskilte dele af
en erhvervsuddannelse, fx et
grundforløb (varigt)
Jobparate kontanthjælpsmodtagere kan få et grundforløb (varigt)
Alle erhvervsuddannelser –
også dem uden skolepraktik,
fx slagter (varigt)

Pulje til uddannelsesambassadører

Faglært
gennem

Adgang for beskæftigede
faglærte med en forældet
uddannelse

Periode

Udmøntning

1. august 2020 31. december 2021

Ved midlertidig lovændring (L204)

1. august 2020 og
fremefter

Ved lovændring
(L205)

1. august 2020 og
fremefter

Ved lovændring
(L205)

1. august 2020 og
fremefter

Ved lovændring
(L205)

1. august 2020 og
fremefter
Initiativet forventes gennemført i
2020-2022.
1. august 2020 31. december 2021

Ved bekendtgørelsesændring (bekendtgørelse om uddannelsesløftet)
Pulje, der kan søges
af jobcentre og akasser, udmeldes i
efteråret 2020.
Ved midlertidig ændring af bekendtgørelse om forsøg på

voksenlærlingeordningen

Krav til faglærte om 6 måneders forudgående ledighed sættes ned til 3 måneder

1. august 2020 31. december 2021

Positivlisten for beskæftigede suspenderes

1. august 2020 31. december 2021

Faglært gennem jobrotation i (2021-2022)

Én indgang
til korte
kurser

Den regionale uddannelsespulje udvides midlertidigt i
2020-2021:
 Ledige har ret til korte
kurser i forbindelse
med ansættelse under
den regionale uddannelsespulje
 Målgruppen for den regionale pulje udvides til
alle målgrupper i LAB
bortset fra personer i
fleksjob
 Ledige kan få kurser på
positivliste i tilstødende
RAR (varigt)
 57 mio. kr. udmeldes
efter interessetilkendegivelse under den regionale pulje
Fem puljer sammenlægges
ved lovændring og udvides
til alle målgrupper i LAB
undtagen personer i fleksjob.

Forsikrede ledige får ret til at påbegynde
seks ugers jobrettet uddannelse fra første
ledighedsdag inden for mangelområder

Styrke branchesamarbejdet gennem flere
VEU-koordinatorer i 2020-2021.

1. januar 2021 31. december 2022

1. august 2020 31. december 2021

beskæftigelsesområdet.

Ved midlertidig ændring af bekendtgørelse om forsøg på
beskæftigelsesområdet. Ændringsforslag
forventes fremsat i
efteråret 2020.
Ved midlertidig ændring af bekendtgørelse om forsøg på
beskæftigelsesområdet.
57 mio. kr. udmeldes
efter interessetilkendegivelse under den
regionale uddannelsespulje i augustseptember 2020

1. januar 2021 og
fremefter.

1. august 2020 31. december 2021

Initiativet forventes gennemført i
2020-2021.

Ved ændring af lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats. Ændringsforslag forventes fremsat i efteråret
2020.
Ved midlertidig ændring af bekendtgørelse om forsøg på
beskæftigelsesområdet.
De regionale arbejdsmarkedskontorer (AMK) udmønter
initiativet.
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Varslingspuljen tilføres yderligere 25 mio.
kr. i 2020
Rekruttering af arbejdskraft til byggeriet
af Femern Bælt-forbindelsen.

Kompetenceløft til job i relation til covid19
Uddannelse efter fratrædelse

Pulje til læse-, skrive- og regneambassadører

Grundlæggende it og engelskfærdigheder
til flere (2020-2021)

Grøn omstilling og opkvalificering

Styrke og forlænge trainee-ordningen

Initiativet forventes gennemført i
sommeren 2020.
Initiativet forventes gennemført i
2020-2023.
Initiativet igangsættes i efteråret
2020

Initiativet forventes gennemført i
2020-2022.

1. september 2020
– 31. december
2021

Arbejdsgruppe forventes igangsat i
august 2020.
Initiativet forventes gennemført i
2020-2022.

Graduate-programmer til nyuddannede

1. september 2020
– 31. december
2021
Initiativet forventes gennemført i
2021.

Kompetenceløft til iværksættere

Initiativet forventes gennemført i
2020-2021.

Lige adgang til AMU kurser

Varslingspuljen tilføres 25 mio. kr. i
juni 2020.
Midlerne forventes
udmeldt i efteråret
2020.
Initiativet igangsættes i efteråret 2020.
For mere information, kontakt
BUVM.
Pulje, som kan søges
af virksomheder,
jobcentre og a-kasser
i samarbejde med de
faglige organisationer, udmeldes i efteråret 2020.
Ved lovændring
(L205)
For mere information, kontakt
BUVM.
Mere information
følger i efteråret
2020.
Midler forventes udmeldt til organisationer i hhv. medio
2020 og medio 2021.
For mere information, kontakt
BUVM.
Udmøntningen er
under afklaring.
Mere information
følger i efteråret
2020.
Udmøntningen er
under afklaring.
Mere information
følger i efteråret
2020.
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