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KL's høringssvar til forenkling af den økonomiske styring af be-

skæftigelsesindsatsen 

 

KL har modtaget udkast til lovforslag om forenkling af den økonomiske 

styring af beskæftigelsesindsatsen og implementering af EURES-forord-

ningen i høring den 26. juni 2018. 

 

Positivt med forenkling 

KL er positiv overfor forenklingen af styringen af beskæftigelsesindsat-

sen. Det vil lette de administrative byrder i jobcentrene, når refusionen til 

driftsudgifter delvis afskaffes og driftslofterne fjernes. Der er stadig en-

kelte områder i jobcentrene bl.a. for borgere i ressourceforløb, hvor kom-

munerne vil modtage refusion af driftsudgifter til aktivering. Derfor vil der 

fortsat være behov for at opretholde de systemer og arbejdsgange, som 

holder styr på refusionen af driftsudgifter i jobcentrene. En fuld afskaf-

felse af refusion af driftsudgifter i jobcentrene vil derfor yderligere kunne 

bidrage til forenkling.  

 

Besparelser i indsatsen trækker i den forkerte retning 

KL finder det meget uheldigt, at forligspartierne bag ”Aftale om erhvervs- 

og iværksætterinitiativer” har valgt at reducere midlerne til vejledning og 

opkvalificering med hele 30 pct. i forbindelse med finansieringsomlægnin-

gen. KL har i forbindelse med forhandlingen af økonomiaftalen for 2019 

gjort Regeringen opmærksom på, at en sådan reduktion efter KL’s opfat-

telse ikke kan forventes at være en afledt konsekvens af omlægningen. 

Det vil få den konsekvens, at kommunerne fremover skal reducere udgif-

terne til indsatsen af ledige og andre ydelsesmodtagere med næsten en 

mia. kr.  

 

I en tid med begyndende mangel på arbejdskraft vil besparelsen redu-

cere mulighederne for, at kommuner kan sikre den nødvendige opkvalifi-

cering af ledige, idet opkvalificeringstilbud typisk er relativ dyre i forhold 

til andre typer af tilbud. KL mener ikke, at det i den nuværende konjunk-

tursituation er den rette vej at gå. 

 

KL gør i øvrigt opmærksom på, at lovforslaget, med en forventet endelig 

vedtagelse i december 2018, vil være udfordrende at implementere i 

kommunerne med virkning fra årsskiftet. Dette vedrører, foruden det ad-

ministrative setup, særligt reduktionen i vejledning og opkvalificering, 

som delvist forventes erstattet af virksomhedsrettede indsatser,  da kom-
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munernes beskæftigelsesindsatser kan være bundet op på medarbejder-

ressourcer eller kontrakter med eksterne aktører. Dette til trods for den 

vejledning, som både KL og Beskæftigelsesministeriet yder. 

 

Implementering af EURES-forordningen 

Det fremgår ikke af lovforslaget, hvordan implementeringen af EURES-

forordningen vil påvirke kommunerne. KL forventer at blive inddraget in-

den Beskæftigelsesministeriet udmønter forordningen, hvis det får betyd-

ning for jobindsatsen i kommunerne. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Henrik Thomassen 

Brian Siggaard 

 


