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Beskæftigelsesministeriet 

Att.: beskæftigelsesminister 

Peter Hummelgaard Thomsen 

Holmens Kanal 20 

1060 København K 

Kære Peter Hummelgaard Thomsen 

 

Vi står midt i en historisk stor krise, der ikke kun er en sundhedskrise, 

men også en krise med store konsekvenser for dansk økonomi – både på 

kort og på længere sigt. Vi ser det allerede tydeligt ved, at ledigheden i 

de seneste uger er steget markant. På trods af omfattende hjælpepakker 

ser vi en stor tilgang af nyledige. 

 

I den nuværende situation, hvor konjunkturer vender så hurtigt og drama-

tisk, som vi ser for øjeblikket, er der efter KL’s opfattelse først og frem-

mest behov for at forholde sig til, hvordan vi får opmærksomheden i be-

skæftigelsesindsatsen rettet mod den nye virkelighed, med fokus på op-

kvalificering og match mellem ledige og virksomhederne. Men der er 

også behov for hurtigt at få taget stilling til, hvordan der kan gives de 

bedst mulige rammer for, at indsatsen kan genstartes på en hensigts-

mæssig måde efter den delvise suspension, som aktuelt er sat i værk.  

 

For så vidt angår det sidste, er det afgørende, at ressourcerne bruges på 

det, der skaber mening og værdi for borgere og virksomheder. I en situa-

tion, hvor der både vil være et stort efterslæb efter den delvise suspen-

sion og en stor nytilgang af ledige, er der behov for størst mulig fleksibili-

tet, så indsatsen kan målrettes og prioriteres i forhold til det, der i den ak-

tuelle situation giver bedst mening. Det bør efter KL’s opfattelse helt 

overordnet bl.a. betyde, at de gode erfaringer med digitale eller telefoni-

ske samtaler også kan bruges fremadrettet, og at fokusmål og proces-

krav vedrørende samtaler og tilbud suspenderes i en periode, naturligvis 

uden dermed at fritage jobcentrene for en pligt til at sørge for, at alle får 

en indsats.  

 

KL er i tæt dialog med kommunerne, og vi kan høre, at de allerede er 

godt i gang med at ruste sig til at kunne hjælpe de mange ledige tilbage 

til arbejdsmarkedet, så snart samfundet begynder at åbne op igen. Tal-

lene viser tydeligt, at det er de kortuddannede, ufaglærte og især med-

lemmer af 3F, der er særligt hårdt ramt af krisen. Jobcentrene planlæg-

ger efter i genopstarten at kunne samarbejde med private aktører, uddan-

nelsesinstitutioner og a-kasser om opkvalificering og virksomhedsrettede 

forløb. Det er vigtigt, at ledige opkvalificeres og matches til job i de bran-

cher, hvor der vil være efterspørgsel efter arbejdskraft, så vi hurtigst mu-

ligt får nedbragt den stigende ledighed.  

 

KL er optaget af, hvordan vi i den givne situation sammen kan finde nye, 

langsigtede og ansvarlige løsninger. Det håber vi at få lejlighed til at 
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drøfte med dig, da kommunerne og jobcentrene bliver centrale i at løfte 

indsatsen for de ledige i den situation, vi nu ser ind i. Blandt jobcentrenes 

kerneopgaver, som vil få ekstra stor betydning i den kommende tid, er:   

 

– Samarbejdet med virksomhederne om rekruttering og opkvalificering.  

– At kunne tilbyde en bred palette af løsninger omkring rekruttering af ar-

bejdskraft fra alle målgrupper – det gælder lige fra den ordinære re-

kruttering til tilbud om fx jobrotation.  

– Arbejdet med brancheskift for ledige, herunder i regi af de tværkommu-

nale samarbejder, der er etableret landet over. Her rekrutterer og op-

kvalificerer kommunerne på tværs ved hurtige og smidige samarbejder. 

Senest er der nationalt blandt landets kommuner således aftalt rekrut-

tering af ledigt sundhedsfagligt personale. 

 

Der er behov for hurtigt at sætte ind, både i forhold til at få skabt ram-

merne for en hensigtsmæssig genstart af beskæftigelsesindsatsen, og for 

at få tilpasset indsatsen til den nye virkelighed, så vi tager højde for de 

udfordringer, krisen har bragt med sig. KL indgår gerne i en videre drøf-

telse af, hvordan kommunerne bedst muligt kan bidrage til løsningen af 

denne enorme samfundsmæssige udfordring, og jeg håber, at vi kan tage 

et snarligt møde for at drøfte både udfordringen og løsningerne.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Thomas Kastrup-Larsen 

Formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg 
 


