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Forenkling af beskæftigelsesindsatsen

Dato: 29. august 2018

Regeringen, S, DF, R og SF har den 23. august indgået en politisk om en
forenklet beskæftigelsesindsats.
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Det er meget positivt, at der endelig er landet en politisk aftale om en
forenklet beskæftigelsesindsats, der med mere frihed og mindre
bureaukrati giver kommunerne nye muligheder for at sætte borgeren i
centrum og iværksætte netop den indsats, der giver resultater for borgere
og virksomheder.
Der er i aftalen tydelige fingeraftryk fra KL's indspil fra april 2017. Særligt
vigtigt er, at der er enighed om, at reglerne i den aktive
beskæftigelsesindsats som udgangspunkt skal være ens på tværs af
målgrupper. Men der er også et par knaster.
./.

Aftalen indeholder følgende elementer, som er uddybet i vedhæftet
oversigtsnotat:
– Færre og enkle proceskrav
– Forsøgsordning med udvalgte a-kasser
– Ens regler om indsatsen på tværs af målgrupper
– Flere digitale løsninger
– Fokus på kommunernes resultater
Forsøgsordningen, hvor udvalgte a-kasser får ansvaret får
kontaktforløbet for de forsikrede ledige de første tre måneder kan skabe
uklarhed om ansvaret og forringe kommunernes muligheder for en tidlig
og effektiv indsats. KL vil følge forsøget tæt og gå konstruktivt ind i
dialogen med Beskæftigelsesministeriet og a-kasserne om, hvordan det
nye forsøg skal udmøntes i praksis.
Aftaleparterne er enige om, at kommunernes øgede frihedsgrader skal
følges op af gennemsigtighed og åbenhed om kommunernes resultater.
Derfor indeholder aftalen et nyt opfølgningskoncept med monitorering af
kommunernes resultater og indsats. KL hilser fokus på resultater og
større frihed velkommen, men er kritisk over for, at opfølgningskonceptet
indeholder mulighed for at sætte kommunerne under administration. Det
er unødvendigt, da kommunerne har et stærkt incitament til at lykkes med
en effektiv beskæftigelsesindsats for alle målgrupper.
Den politiske aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats er ikke helt så
ambitiøs som KL's indspil og rummer derfor ikke samme potentiale for
effektivisering. Det er i Økonomiaftalen for 2019 aftalt, at gevinsten ved
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forenkling af beskæftigelsesindsatsen er en del af fem initiativer, som
tilsammen kan frigøre 500 mio. kr. Bemærk at ikke alle 5 initiativer er på
beskæftigelsesområdet. KL vil foretage en samlet vurdering af, om de
fem initiativer vil kunne frigøre de aftalte 500 mio. kr.
Den nye forenklede beskæftigelseslov træder i kraft 1. juli 2019. Det
betyder, at der bliver meget kort tid fra vedtagelse til ikrafttræden. En af
de store udfordringer er at få IT-understøttelsen på plads til tiden. KL går
derfor, sammen med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
(STAR) m.fl., allerede nu i gang med at forberede IT-konsekvenserne i
forhold til samspillet mellem STAR's løsninger og de kommunale
leverandører.
KL er også i dialog med STAR om, hvordan aftalen skal udmøntes i lov,
bekendtgørelser og vejledninger. KL vil sammen med STAR sikre, at
både kommunale chefer, fagspecialister og praktikere inddrages i
arbejdet frem mod ikrafttrædelse.
Realisering af den fremtidige beskæftigelsesindsats
Alle forandringer tager tid og kræver ordentlig forberedelse. Det gælder
også, hvis ambitionen med en ny og mere effektiv beskæftigelsesindsats
skal lykkes. Aftalen indebærer, at rammerne for at tilrettelægge en
målrettet indsats med borgeren i centrum forenkles. Det er en anledning
for den enkelte kommune til at få medarbejdernes faglighed endnu bedre
i spil, at få styrket det politiske ejerskab og at sætte ny fokus på styringen
af beskæftigelsesindsatsen.
KL vil i løbet af efteråret understøtte kommunernes forberedelse med
følgende aktiviteter:
– Temadage (sammen med STAR): "Friere rammer og forenklet styring"
om den nye beskæftigelseslov og omlægning af driftsrefusionen –
afholdes 6-8 steder i landet, efteråret 2018.
– Kommune-workshop: "En ny beskæftigelsesindsats med borgerne
først". KL tilbyder facilitering af strategiseminarer/workshop for
beskæftigelsesudvalg og chefkreds i den enkelte kommune, vinter
18/19
– Temadage: Økonomisk styring på beskæftigelsesområdet, 4. kvt. 2018
– Temadage: "Bedre beskæftigelsesindsats – behov for strategisk
kompetenceudvikling", efteråret 2018.
Der udsendes snarest invitationer til de nævnte aktiviteter. Spørgsmål
kan rettes til Kristina Bendixen på kbe@kl.dk eller på tlf. 33703287.
Med venlig hilsen
Henrik Thomassen
Kontorchef
Center for Vækst og Beskæftigelse

Dato: 29. august 2018
Sags ID: SAG-2018-02886
Dok. ID: 2557190
E-mail: KBE@kl.dk
Direkte: 3370 3287
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
Side 2 af 2

