
Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen 

Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og 
DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i aktiveringsindsatsen. 
 
De 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen: 
1. Forsøg med uddannelse i forbindelse med ansættelse i ordinært arbejde 
2. Målretning og forenkling af opkvalificerings- og vejledningsindsatsen  
3. Målretning af jobplaner  
4. Fremrykning af det tidspunkt hvor den ledige skal have et godkendt CV i CV-
banken.  
 
Forslagene er vedlagt aftalen. 
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Forslag 1: Forsøg med uddannelse i forbindelse med 
ansættelse i ordinært arbejde 
 

 

Problem: 
Den nuværende lovgivning giver mulighed for, at arbejdsgivere kan få tilskud til 
opkvalificering i forbindelse med ordinær ansættelse af ledige, der har en vis 
forudgående ledighed. 
 
Det har vist sig, at ordningen ikke benyttes i særligt stort omfang. Årsagen er 
muligvis, at betingelserne for at anvende ordningen er for restriktive og ufleksible 
og måske også for komplicerede. 
 
Det ønskes derfor afprøvet om en mere enkel tilskudsordning vil medføre, at 
arbejdsgiverne i højere grad ansætter ledige, selvom de ikke har alle de ønskede 
faglige kvalifikationer. 
 
Forslag:  
For at få afprøvet en enklere tilskudsordning iværksættes et forsøg, hvor 
betingelserne forenkles, lempes og gøres mere fleksible. Samtidig gøres der en 
særlig indsats for at informere om ordningen. 
 
Forsøget omfatter faglærte og ufaglærte ledige samt ledige med en forældet 
uddannelse. 
 
En ledig, som er dagpenge-, kontant- eller starthjælpsmodtager skal have haft 
mindst 3 måneders forudgående ledighed for at kunne indgå i forsøget. De 
gældende ”tælleregler” anvendes, dvs. at der for dagpengemodtagere skal være tale 
om sammenlagt ledighed og for kontant- og starthjælpsmodtagere om 
sammenhængende ledighed. 
 
Der etableres en øget fleksibilitet for det konkrete opkvalificeringsforløb, således at 
uddannelsen ikke behøver at blive afholdt i forbindelse med, at ansættelsen 
påbegyndes, og indholdet af uddannelsen også kan fastlægges senere. Ved 
ansættelsen er det tilstrækkeligt, at virksomheden og jobcenteret aftaler en ramme 
for uddannelsen. Uddannelsesforløbet skal købes af en ekstern udbyder, dvs. der 
må ikke være tale om et uddannelsesforløb, som virksomheden selv foranstalter. 
 
Et uddannelsesforløb må vare 6 uger. 
 
På initiativ af beskæftigelsesregionerne og i samarbejde med jobcentrene 
igangsættes en kampagne rettet imod medarbejdere og ledelse i jobcentrene og hos 
andre aktører. Kampagnen har til formål at fremme de virksomhedsrettede 
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aktiviteter og målrette aktiveringsindsatsen mod områder med gode 
beskæftigelsesmuligheder. 
 
Forsøget skal være landsdækkende og vare i 3 år med årlige vurderinger af 
økonomien og resultaterne i forsøgsperioden. Aftalepartierne orienteres om de 
årlige vurderinger af økonomien og resultaterne. Ved afslutningen af 
forsøgsperioden laves en samlet evaluering af forsøget. 
 
Forsøgsperioden varer fra 1. august 2009 til 1. august 2012. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Omkostningerne til forslaget vurderes at være ca. 10 mio. kr. årligt.  
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Forslag 2: Målretning og forenkling af 
opkvalificerings-/vejledningsindsatsen 

 

Problem: 
Når uddannelse anvendes som led i beskæftigelsesindsatsen, skal det sikres, at 
uddannelsesindsatsen som udgangspunkt er rettet mod områder med gode eller 
meget gode beskæftigelsesmuligheder, og samtidig er målrettet ledige, der ikke 
allerede har en uddannelse. 
 
I henhold til de nugældende regler kan ledige inden for de første 9 måneders1 
ledighed modtage tilbud om vejledning/opkvalificering i op til 6 uger. Der er ikke 
defineret særlige krav til hverken type af uddannelse eller målretning mod 
mangelområder/områder med gode beskæftigelsesmuligheder. Dette er 
uhensigtsmæssigt, idet der dermed ikke er nogen sikkerhed for, at opkvalificerings- 
og vejledningsindsatsen målrettes mod områder med gode 
beskæftigelsesmuligheder, eller at midler til opkvalificering prioriteres til fordel for 
ledige uden uddannelse, kortuddannede (dvs. personer uden en 
erhvervskompetencegivende uddannelse) eller ledige med en forældet uddannelse. 
 
Frem til årsskiftet 2008/09 har jobcentrene endvidere kunne afgive tilbud om 
yderligere vejledning/opkvalificering til forsikrede ledige og 
kontanthjælpsmodtagere inden for en ramme på 25 mio. kr. finansieret af 
aktivrammen. Betingelsen for anvendelse af denne pulje til en udvidet 
uddannelsesindsats i første ledighedsperiode var, at den ledige ikke umiddelbart 
kunne formidles til arbejde inden for sit faglige område, og at tilbuddet 
kvalificerede til beskæftigelse inden for et område med mangel eller forventet 
mangel på arbejdskraft. Puljen er ikke forlænget på finansloven for 2009, og 
ordningen er derfor ophørt. 
 
For ledige med over 6/9 måneders ledighed (se fodnote) er der med de nugældende 
regler ingen begrænsning for uddannelsesaktivering, hverken tidsmæssigt eller i 
forhold til, hvorvidt iværksatte tilbud er rettet mod mangelområder eller områder 
med gode eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder.  
 
Forslag: 
Opkvalificerings- og vejledningstilbud til dagpengemodtagere og 
arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere skal fremover som 
hovedregel opkvalificere til beskæftigelse inden for et område med gode eller rigtig 
gode beskæftigelsesmuligheder.  
 

                                                 
1 6 måneder for ledige under 30 og dagpengemodtagere over 60 år. 
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For ledige uden uddannelse, kortuddannede (dvs. personer uden en 
erhvervskompetencegivende uddannelse) eller ledige med en forældet uddannelse 
ophæves 6 ugers begrænsningen i en forsøgsperiode på 3 år, hvis 

o personen ikke umiddelbart kan formidles arbejde inden for sit faglige 
område,  

o og der er tale om opkvalificering til beskæftigelse inden for områder, 
hvor der er gode eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder. 

 
I forsøgsperioden udarbejdes der årlige vurderinger af økonomien og resultaterne 
af forsøget. Ved afslutningen af forsøgsperioden laves en samlet evaluering af 
forsøget. 
 
Forsøgsperioden varer fra 1. august 2009 til 1. august 2012. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Det skønnes, at ca. 45 pct. af de ledige er uden erhvervskompetencegivende 
uddannelse eller ledige med en forældet uddannelse.  
 
De økonomiske konsekvenser af forslaget vurderes til ca. 25 mio. kr. og er 
oprindeligt tænkt finansieret gennem en ophævelse af den særlige pulje (på 25 mio. 
kr.) til udvidet uddannelsesindsats i første ledighedsperiode. Da puljen ikke er 
forlænget for 2009, foreslås det at forslaget finansieres ved indprioritering inden 
for rammen til driftsudgifter til aktivering af forsikrede ledige. 

 

6 



 
 Forslag 3: Målretning af jobplaner 

  

Problem: 
Analyser af aktiveringsindsatsen viser, at der i ca. 18 pct. af jobplanerne for 
forsikrede ledige kun er et beskæftigelsesmål inden for områder med mindre gode 
beskæftigelsesmuligheder. Desuden er ca. 25 procent af de forsikrede ledige 
aktiveret i løntilskud inden for et område, hvor mulighederne for at få job er 
mindre gode.    
 
Der er en betydelig regional spredning på målretningen af indsatsen, og i en del 
tilfælde sikres der ikke en sammenhæng mellem de beskæftigelsesmål, der er 
anført i jobplanerne og de beskæftigelsesmål, der er anført i de lediges CV. 
 
Der er således behov for en øget målretning af aktiveringsindsatsen.  
 
Forslag: 
Det skal overordnet sikres, at jobplanernes beskæftigelsesmål er rettet mod 
områder med gode eller meget gode beskæftigelsesmuligheder. 
 
Samtidig kan jobcentrenes arbejde med CV og jobplaner afbureaukratiseres, når 
der er sikkerhed for, at indsatsen er rettet mod områder med gode eller rigtig gode 
beskæftigelsesområder. 
 
Det foreslås, at aktiveringsindsatsen så vidt muligt skal tage udgangspunkt i et 
beskæftigelsesmål rettet mod gode eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder, der 
er i de lediges CV. Hermed opnås også den fordel, at der etableres sammenhæng 
mellem de lediges CV og aktiveringsindsatsen. 
 
Konkret foreslås følgende: 
 
Er et beskæftigelsesmål beskrevet i CV’et, og ligger det inden for områder med 
gode eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder, skal beskæftigelsesmålet ikke 
fremover begrundes i jobplanen, idet der kan henvises til CV’et.  
 
For de personer, der ikke har et CV (ikke-arbejdsmarkedsparate 
kontanthjælpsmodtagere og revalidender), skal beskæftigelsesmål i jobplanen så 
vidt muligt være rettet mod områder med gode eller rigtig gode 
beskæftigelsesmuligheder. 
 
Får en person et aktiveringstilbud, der sigter mod beskæftigelse inden for gode 
eller rigtig gode beskæftigelsesområder, skal jobplanen ikke indeholde en nærmere 
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begrundelse herfor. Er den ledige ikke enig i det konkrete tilbud, har den ledige 
krav på en begrundelse i jobplanen.    
 
Hvis jobcenteret konkret skønner, at et tilbud bør gives, selv om dette ikke sigter 
mod beskæftigelse inden for gode eller rigtig gode beskæftigelsesområder, skal 
dette også begrundes i jobplanen.  
 
Forslaget, der kræver lovændring, træder i kraft 1. august 2009. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Forslaget vurderes at være udgiftsneutralt. 
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Forslag 4: Fremrykning af det tidspunkt den ledige 
skal have et godkendt CV i CV-banken 

 

Problem: 
Der kan i dag gå op til en måned efter den lediges tilmelding til staten i jobcenteret, 
før der foreligger et godkendt CV med korrekte og fyldestgørende oplysninger på 
jobnet.dk, hvilket er et problem med hensyn til at få synliggjort det reelle 
arbejdskraftudbud over for arbejdsgivere m.fl. 
 
Den ledige skal i dag hurtigst muligt og senest en måned efter tilmelding indlægge 
fyldestgørende og korrekte oplysninger om tidligere beskæftigelse, uddannelse, 
kvalifikationer og øvrige forhold af betydning for formidling af arbejde på 
jobnet.dk. A-kassen eller kommunen i jobcenteret skal senest en måned efter 
tilmeldingen til staten i jobcenteret afholde en personlig samtale med den ledige, 
hvor det sikres, at den lediges oplysninger i jobnet.dk er fyldestgørende. 
 
Forslag: 
Personer, der tilmeldes som ledige dagpengemodtagere, kontant- eller starthjælp- 
eller introduktionsydelsesmodtagere, skal have lagt et godkendt CV på jobnet.dk 
inden for de 3 første uger efter tilmeldingen til staten i jobcenteret. Er der tale om 
en gentilmelding, skal den ledige straks ved tilmeldingen aktivere sit eksisterende 
CV, hvis der foreligger et sådant. 
 
A-kassen eller kommunen i jobcenteret skal senest 3 uger efter tilmeldingen til 
staten i jobcenteret afholde en personlig samtale med den ledige, hvor den ledige 
tilbydes vejledning om jobsøgning, og det sikres, at den lediges oplysninger i 
jobnet.dk er fyldestgørende. 
 
Det forudsættes, at Arbejdsmarkedsstyrelsen tilvejebringer grundlaget for 
fremrykningen af samtalen, således at oplysninger til brug for samtalen er 
tilgængelige i Arbejdsmarkedsportalen i en aktuel form. 
 
Forslaget, der kræver lovændring, træder i kraft 1. august 2009. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Der vil være begrænsede merudgifter ved forslaget. De økonomiske konsekvenser 
skal forhandles med kommunerne. 
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