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(19. november 2011)
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Rammerne for dagpenge og kontanthjælp skal være mere retfærdige. Det skal sikres, at færre falder ud af dagpengesystemet, og langvarige kontanthjælpsmodtagere skal have ret til ferie.
Der skal være langt større fokus på uddannelse og opkvalificering i beskæftigelsesindsatsen.
Ufaglærte og faglærte og ledige med forældet uddannelse skal have adgang til 6 ugers selvvalgt uddannelse uden prisloft. Og ordningerne med støtte i forbindelse med varslinger og
jobrotation skal styrkes.
Alt for mange unge mennesker er i dag uden uddannelse eller job. Siden krisen satte ind i
2008 har udviklingen i beskæftigelse og ledighed været mere negativ for unge end for gennemsnittet. Samtidig er antallet af unge kontanthjælpsmodtagere uden for arbejdsstyrken
vokset betydeligt. Derfor sættes der ind med en styrket indsats for unge, der er ramt af arbejdsløshed.
Endelig skal unødige regler og systemtænkning ikke være en barriere for en beskæftigelsesindsats med udgangspunkt i den enkelte ledige. Der skal være mere frihed til at tilrettelægge
en individuel indsats. Derfor gøres der op med tvungen overdragelse af ledige akademikere
til andre aktører, og varighedskrav for aktive tilbud samt regler for gentagen aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere skal gøres mere fleksible.

Midlertidig forlængelse af dagpengeperioden
Regeringen og Enhedslisten er enige om at forlænge dagpengeperioden med ½ år for alle
forsikrede ledige, der opbruger dagpengeretten i 2. halvår 2012, dog således, at den samlede dagpengeperiode ikke kan overstige 4 år. Den midlertidige forlængelse vil således også
omfatte forsikrede personer, der er blevet ledige efter 1. juli 2010, hvilket er en udvidelse i
forhold til regeringens finanslovsudspil.
Initiativet medfører merudgifter på 68 mio. kr. i 2012 og 102 mio. kr. i 2013 i forhold til regeringens udspil. Dermed afsættes i alt 368 mio. kr. i 2012 og 184 mio. kr. i 2013.

Bedre vilkår for ledige
Regeringen og Enhedslisten er enige om at forbedre vilkårene for ledige, blandt andet gennem bedre muligheder for uddannelse og opkvalificering samt en bedre aktivering, som bringer ledige i job.
Ledige skal hjælpes med en meningsfuld, helhedsorienteret og effektfuld indsats, hvor opkvalificering og jobfokus ikke må overskygges af unødvendige og ufleksible regler samt standardiserede tilbud.

Flere uddannelsesrettigheder til ufaglærte og faglærte. Løft af 6 ugers
selvvalgt uddannelse
Prisloftet over 6 ugers selvvalgt uddannelse betyder, at nogle ledige ikke har mulighed for at
tage især AMU-kurser, som ellers kan hjælpe dem i beskæftigelse. Regeringen og Enhedslisten er enige om, at faglærte, ufaglærte og ledige med forældet uddannelse skal have mulig-
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hed for at tage selvvalgt uddannelse, som kan hjælpe dem i arbejde uden at skulle være begrænset af et prisloft.
Regeringen og Enhedslisten er på den baggrund enige om at afskaffe prisloftet for alle kurser
til og med erhvervsuddannelsesniveauet, herunder samtlige AMU-kurser. Det vil forbedre
mulighederne for at tage 6 ugers selvvalgt uddannelse, der giver de relevante kompetencer,
til ufaglærte, faglærte og ledige med forældet uddannelse. Der er for nylig offentliggjort en
evaluering af 6 ugers selvvalgt uddannelse, som viser, at beskæftigelseseffekten af selvvalgt
uddannelse netop er bedst for ufaglærte og faglærte.
Reglerne for 6 ugers selvvalgt uddannelse for ledige følger de gældende tilsvarende regler
for voksen- og efteruddannelse for beskæftigede. Her gælder det grundlæggende princip, at
man kun kan få godtgørelse (forsørgelse), når man uddanner sig på samme eller højere niveau end nuværende uddannelsesniveau.
Udvidelsen af ordningen træder i kraft 1. april 2012.
Initiativet medfører merudgifter på 197 mio. kr. i 2012 og 225 mio. kr. i 2013.

Mulighed for ”opkvalificeringsjob” til ledige ufaglærte og faglærte
Den nuværende forsøgsordning med ”opkvalificeringsjob” giver mulighed for, at ledige ufaglærte og faglærte samt ledige med forældede uddannelser med minimum 3 måneders ledighed (1 måned for unge under 30 år) kan få tilskud til uddannelse i op til seks uger i forbindelse med en ansættelse. Det forbedrer lediges muligheder for at erhverve kompetencer, der er
nødvendige for at udfylde et job.
Regeringen og Enhedslisten er enige om at forlænge den eksisterende forsøgsordning med 1
år. Initiativet løber fra 1. august 2012 til 1. august 2013.
Initiativet medfører merudgifter på 8 mio. kr. i 2012 og 12 mio. kr. i 2013.

Flere midler til jobrotation
Jobrotation giver beskæftigede mulighed for at opkvalificere sig samtidig med, at en ledig får
mulighed for at styrke og afprøve sine kompetencer på en arbejdsplads.
Regeringen og Enhedslisten er enige om at øge bevillingen til jobrotation med yderligere 20
mio. kr. i 2012 til mere jobrotation. Midlerne udmøntes til jobrotationsordningen til særlige
grupper med videregående uddannelse.

Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage
For nogle ledige kan manglende basale kvalifikationer, fx mangelfulde læse- og skrivefærdigheder eller ordblindhed være en barriere for at komme i job eller for at komme i gang med en
uddannelse.
Regeringen og Enhedslisten er derfor enige om at afsætte en pulje på 25 mio. kr. i 2012 til finansiering af en styrket indsats i forhold til ledige, der mangler basale kvalifikationer og fx har
behov for forbedring af grundlæggende læse- og skrivefærdigheder. Midlerne kan blandt an-
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det anvendes til kampagner og en styrket informations- og vejledningsindsats i forhold til mulighederne for at deltage i ordblindekurser og forberedende voksenundervisning samt nye ITselvbetjeningsværktøjer.

Styrkelse af varslingsindsatsen og den supplerende varslingsindsats
Varslingspuljerne sikrer, at afskedigede medarbejdere hurtigt kan få hjælp til at komme tilbage i job. Varslingspuljerne har vist sig at være et meget brugt redskab til at afbøde de negative virkninger af større afskedigelser.
Regeringen og Enhedslisten er enige om, at varslingspuljerne skal tilføres nye midler. Der afsættes yderligere 20 mio. kr. i 2012.

Bedre muligheder for uddannelse for ufaglærte ledige
Uddannelse kan være en vej til beskæftigelse og en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Det
gælder særligt for de grupper af ledige, som mangler relevante erhvervskompetencer.
Regeringen og Enhedslisten er enige om, at den midlertidige forsøgsordning, hvor ufaglærte
ledige i den første ledighedsperiode kan få tilbud fra jobcentret om uddannelse på mere end
6 uger, forlænges med 1 år. Initiativet løber fra 1. august 2012 til 1. august 2013.
Initiativet medfører merudgifter på 11 mio. kr. i 2012 og 16 mio. kr. i 2013.

Udredning af løntilskud og virksomhedspraktik
Regeringen og Enhedslisten er enige om, at Beskæftigelsesministeriet skal gennemføre en
udredning af, hvorvidt løntilskud og virksomhedspraktik i strid med reglerne erstatter ordinære job i det private og i det offentlige.
Initiativet er udgiftsneutralt.

Kontanthjælpsmodtagere skal have mulighed for at holde ferie
I dag har kontanthjælpsmodtagere som udgangspunkt ikke ret til ferie på kontanthjælp.
Regeringen og Enhedslisten er enige om at sikre, at kontanthjælpsmodtagere får ret til ferie,
således at de i 5 uger om året undtages fra kravet om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
Der vil være tale om en ret til ferie i 5 uger årligt for kontanthjælpsmodtagere, der har modtaget kontanthjælp i 12 sammenhængende kalendermåneder. De 5 ugers ferie skal holdes i løbet af de næste 12 måneder. De kan ikke holdes i forbindelse med et ansættelsesforhold efter kontanthjælpsforløbet.
Feriens placering skal aftales nærmere mellem den enkelte og kommunen, idet der skal tages hensyn til både beskæftigelsesindsatsen og personens øvrige forhold, herunder placering af familiens ferie. Eventuel optjent ferie med feriegodtgørelse skal afholdes forud for ferie
på kontanthjælp.
I dag har kontanthjælpsmodtagerne en friperiode på en måned, hvor den pågældende ikke er
omfattet af rådighedsforpligtelsen, hvis kontanthjælpsmodtageren er i et aktiveringsforløb, der
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har en varighed på mindst 12 måneder. Der kan fremover ikke både holdes en friperiode efter
aktiveringsreglerne og ferie.
Initiativet træder i kraft 1. april 2012.
Initiativet medfører merudgifter på 9 mio. kr. i 2012 og 12 mio. kr. i 2013.

Afskaffelse af tvungen brug af andre aktører
Den obligatoriske brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen for ledige akademikere betyder, at ledige, uanset den enkeltes behov, overdrages til en anden aktør. Samtidig er der
ikke noget, der tyder på, at andre aktører har opnået bedre resultater end jobcentrene.
Regeringen og Enhedslisten er på den baggrund enige om at afskaffe tvungen brug af andre
aktører i beskæftigelsesindsatsen for ledige akademikere.

Mere fleksible rammer for gentagen aktivering af ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere
Reglen om gentagen aktivering for ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere kan
føre til en standardiseret indsats for nogle. Ved at gøre reglerne mere fleksible for denne
målgruppe får kommunerne mulighed for at gennemføre en mere smidig og individuelt tilrettelagt indsats, hvor hensynet til den enkelte kommer i første række.
Regeringen og Enhedslisten er derfor enige om, at minimumsfrekvensen for gentagen aktivering for ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år sættes op til hver 12.
måned i stedet for hver 6. måned. Kommunerne har fortsat mulighed for at igangsætte aktive
tilbud, der rækker udover minimumsregelsættet, hvis det vurderes at være hensigtsmæssigt.
Initiativet træder i kraft 1. marts 2012.
Initiativet medfører mindreudgifter på 138 mio. kr. i 2012 og 100 mio. kr. i 2013.

Varighedskravet til aktive tilbud sættes ned fra 4 til 2 uger
I dag skal kommunerne give aktive tilbud, der minimum varer 4 uger, hvis der er tale om retog pligttilbud. Det kan føre til, at aktive tilbud, fx jobsøgningskurser, bliver unødigt langvarige
og ikke tilrettelægges individuelt.
Med henblik på at give kommunerne mulighed for mere fleksibilitet i tilrettelæggelsen af de
aktive tilbud er Regeringen og Enhedslisten derfor enige om at nedsætte varighedskravet til
aktive ret- og pligttilbud fra 4 til 2 uger for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. Kommunerne har fortsat mulighed for at give et længerevarende tilbud, hvis det vurderes at være
hensigtsmæssigt.
Nedsættelsen af varighedskravet træder i kraft 1. marts 2012.
Initiativet medfører mindreudgifter på 55 mio. kr. i 2012 og 75 mio. kr. i 2013.
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Ny indsats mod ungdomsarbejdsløshed
Regeringen og Enhedslisten er enige om at gennemføre initiativer om en styrket indsats for
at få flere unge i uddannelse og job.
•
•
•
•

Flere ledige unge skal i Jobrotation
Flere ledige unge skal blive faglærte via voksenlærlingeordningen
Job- og opkvalificeringspakke til bogligt svage unge
Flere dimittender skal have trainee-forløb

Der afsættes 30 mio. kr. i 2012 og 30 mio. kr. i 2013 til initiativerne.
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