Mere ansvar til a-kasserne
Initiativperiode

Aftale om en forenklet
beskæftigelsesindsats

Udmøntning – step 1

Udmøntning – step 2

Implementering

Grundelementer i aftale:

Aftalekredsen fastsætter
kriterier for udvælgelse af akasser, fx:

Udvælgelse af a-kasser:

Implementering i a-kasser
og jobcentre:

•

•

•

•

Udvalgte a-kasser får
ansvaret for kontaktforløbet i
opsigelsesperioden og de
første 3 måneder
Afklaring/screening i
opsigelsesperioden og ved
CV-samtalen i a-kassen
Ledige med fx udfordringer
udover ledighed og dermed
risiko for langtidsledighed
visiteres ved CV-samtalen til
jobcentret
A-kasserne skal som
minimum afholde en CVsamtale, rådighedssamtaler
og 1. fællessamtale.
Derudover skal a-kasserne
afholde kontaktforløbssamtaler med de ledige efter
behov og disse samtalers
form og indhold skal tilpasses
den enkelte lediges situation o

•

Initiativet skal udformes, så
effektevaluering er mulig

•

4-årigt initiativ

August 2018

•

Kapacitet, herunder til at
levere samtaler

•

Geografisk forankring (møde
ledige lokalt)

•

Indsats for medlemmer i
opsigelsesperioden

•

Aktiv jobsøgning og jobservice
(jobformidling) ud fra konkret
viden om jobåbninger, den
lokale og regionale
efterspørgsel på arbejdskraft,
flaskehalsområder mv.
indenfor a-kassens område

•

•

En afklaring af den
arbejdsløses risiko for
langtidsledighed – på
baggrund af et digitalt
hjælpeværktøj
Vejledning om
uddannelsestilbud inden for akassens faglige område

September 2018

•

På baggrund af de konkrete
ansøgninger fra a-kasserne
udpeger STAR de a-kasser,
som fagligt lever op til
udvælgelseskriterierne

•

Dialogmøde med
arbejdsmarkedets parter om
STARs fortolkning af
udvælgelseskriterier - efter
modtagelse af ansøgninger

•

Aftalepartierne udvælger
derefter et antal a-kasser
blandt de godkendte a-kasser

Det skal bl.a. sikre:
•

Nødvendig it-understøttelse

•

Styr på sagsgange

•

Der vil være dialog mellem
a-kasser og STAR om
implementering af
initiativet

Indsats og evaluering:
•

Aftalepartierne mødes
løbende for at følge
udviklingen

•

Halvvejs i perioden
gennemføres en
midtvejsevaluering, som
aftalepartierne skal
drøfte

•

Initiativet effektevalueres
inden udgangen af
perioden

•

Der kan tillige
gennemføres en
tilfredshedsmåling af
deltagere ift. øvrige
ledige

•

Aftalepartierne mødes for
at drøfte evaluering
inden udgangen af
perioden

Dialog om evalueringsdesign
•

For at sikre ens forståelse af
evalueringen af modellen,
afholdes der møde med
arbejdsmarkedets parter og
a-kasserne, herunder om,
hvordan a-kasserne kan
levere den fornødne
dokumentation

Januar 2019
Februar 2019

Medio 2019

Medio 2023

