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Koch-udvalget anbefaler en ny virksomhedsrettet indsats for borgere i udkanten af 
arbejdsmarkedet 
 
Ekspertgruppen med Carsten Koch i spidsen har netop afleveret sin anden og sidste rapport 
til regeringen. Der foreslås i rapporten en ny og langt mere virksomhedsrettet indsats for de 
godt 500.000 borgere i udkanten af arbejdsmarkedet.  
 
Udgangspunktet for ekspertgruppens anbefalinger er, at borgere i udkanten af arbejdsmar-
kedet skal have en tilknytning til arbejdsmarkedet, også selvom de har begrænsninger i ar-
bejdsevnen.  
 
- Vi har i dag afleveret vores anden og sidste rapport til regeringen og afslutter dermed et to-
årigt forløb med at udrede hele den aktive beskæftigelsesindsats. Vi ved, at netop virksomheds-
rettede tilbud er det, der virker bedst i forhold til at hjælpe borgere i udkanten af arbejdsmarke-
det i job. En af vores vigtigste anbefalinger er derfor, at en virksomhedsrettet indsats på det 
ordinære arbejdsmarked skal være udgangspunktet for alle borgere, siger formanden for ek-
spertgruppen Carsten Koch.  
 
Den virksomhedsrettede indsats skal styrkes gennem nye målrettede virksomhedstilbud, 
stærke incitamenter til at vælge virksomhedstilbud, en styrket mentorordning og mere fokus 
på at servicere og samarbejde med virksomheder.  
 
Ekspertgruppen har også lagt vægt på, at der kommer mere kvalitet og indhold i den tværfag-
lige indsats og større fokus på borgerens progression.   
 
- Vi kan se, at en koordineret tværfaglig indsats i det store og hele kun er sat i system for borgere 
i ressourceforløb, og at øvrige borgere i udkanten af arbejdsmarkedet kun i begrænset omfang 
får en effektfuld tværfaglig indsats. Vi har derfor lagt vægt på, at den tværfaglige indsats i høje-
re grad bliver systematiseret for alle borgere, og at der kommer langt større fokus på progressi-
on. Vi mener, at der skal følges hurtigt og effektivt op, hvis borgeren ikke gør fremskridt, og der 
er behov for at justere indsatsen, siger Carsten Koch.   
 

Endelig har ekspertgruppen påpeget, at der er et uudnyttet potentiale i at styrke muligheder-

ne for, at borgere i målgruppen kan komme tættere på arbejdsmarkedet gennem uddannelse. 

Det er baggrunden for, at ekspertgruppen vil styrke brobygningsforløb til uddannelse samt 

målrette både revaliderings- og voksenlærlingeordningen, så de to ordninger i højere grad 

bidrager til at løfte kompetencer blandt borgere i udkanten af arbejdsmarkedet. 

 

Ekspertgruppen består af:  

 Carsten Koch, formand for Beskæftigelsesrådet (BER) og tidligere skatte- og 

sundhedsminister. 

 Michael Rosholm, professor ved Institut for Økonomi på Aarhus Universitet og tidli-

gere vismand. 

 Per Kongshøj Madsen, professor ved Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA), 

Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet, og formand for AE, Arbejderbevægel-

sens Erhvervsråd. 

 Vibeke Jensen, beskæftigelseschef i Aarhus Kommune og tidligere medlem af Ar-

bejdsmarkedskommissionen. 
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