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Orienteringsskrivelse til jobcentrene, arbejdsløshedskasserne m.fl. 

 
Orientering om vedtagelse af lovforslag L 59, som udmønter dele af forliget 
om reform af beskæftigelsesindsatsen. 
 
Folketinget har den 18. december 2014 vedtaget lovforslag L 59 om organisering 
og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. 
 
Lovforslag nr. 59 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen 
m.v. er en del af den lovmæssige udmøntning af forliget om reform af beskæftigel-
sesindsatsen, som regeringen (Socialdemokraterne og Radikal Venstre) indgik med 
Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti den 18. juni 2014. Lov-
forslaget skal ses i sammenhæng med de samtidig vedtagne lovforslag L 58 A og L 
58 B om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløsheds-
forsikring m.v. og forskellige andre love.  
 
Som en del af beskæftigelsesreformen blev det besluttet, at den gældende lov om 
ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (styringsloven, lov nr. 
522 af 24. juni 2005, som senest bekendtgjort ved lovbekendtgørelse nr. 1177 af 5. 
november 2014) skulle erstattes af en ny lov, og at dette skal ske ved at gennem-
skrive, sanere og forenkle loven.  
 
Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. ophæver 
styringsloven. 
 
Loven træder i kraft den 1. januar 2015. Dog træder § 20, stk. 1, nr. 4, om oprettel-
se af et nationalt kontaktpunkt for store og landsdækkende virksomheder, samt for 
virksomheder med et stort rekrutteringsbehov i kraft den 1. juli 2015. Kontakt-
punktet vil blive placeret i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.  
 
Lovens formål er at fastlægge ansvaret for organiseringen og styringen af beskæf-
tigelsesindsatsen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv social-
politik, lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, lov om kompensation til 
handicappede i erhverv m.v. samt lov om integration af udlændinge i Danmark (in-
tegrationsloven). 
 
Loven fastlægger, hvilke opgaver og hvilket ansvar de enkelte myndigheder m.v. 
har for varetagelsen af beskæftigelsesindsatsen.  
 
Den nuværende organisatoriske struktur på beskæftigelsesområdet fastholdes uæn-
dret. Det betyder, at jobcentrene fastholder myndighedsansvaret for den aktive ind-
sats, og at arbejdsløshedskasserne fortsat afholder den indledende cv-samtale og 
foretager den løbende rådighedsvurdering.  
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Loven fastlægger også rammerne for den statslige it- understøttelse af beskæftigel-
sesindsatsen og for registrering, indberetning og videregivelse af oplysninger om 
beskæftigelsesindsatsen m.v.  
 
Loven er opbygget således: 
 
• Lovens formål § 1 
• Kommunernes rolle §§ 2-18 

• Ansvaret for indsatsen §§ 2-3 
• Beskæftigelsesplan og resultatrevision § 4 
• Jobcentre §§ 5-8 
• Rehabiliteringsteam m.v. §§ 9-17 

o Opgaver, formål og sammensætning af rehabiliteringsteam §§ 9-12 
o Samarbejde mellem kommunen og regionen om sundhedsfaglig råd-

givning og vurdering §§ 13-17 
o Andre aktører § 18 

• Statens rolle §§ 19-31 
• Staten §§ 19-20 
• Beskæftigelsesrådet §§ 23- 26 
• De regionale arbejdsmarkedsråd §§ 27-31 

• Den statslige it-understøttelse §§ 32-54 
• Det fælles it-baserede datagrundlag på beskæftigelsesområdet og Jobnet 

§§ 32-37 
• Jobindsats og det statistiske datavarehus § 38 
• Andre systemer § 39 
• Dataansvar §§ 40-52 
• Kontrol §§ 53-54 

• Hjemmel til gennemførelse af forsøgs- og udviklingsinitiativer § 55 

 
Vi skal henvise til bemærkningerne til lovforslaget for yderligere uddybning af de 
enkelte bestemmelser.   
 
Lovforslaget med bemærkninger kan findes her: 
http://www.ft.dk/samling/20141/lovforslag/L59/som_fremsat.htm#dok 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Kristjan Gundsø Jensen 
Kontorchef 
Arbejdsmarkedspolitik 


