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PEJLEMÆRKER FOR 
JOBRETTET OPKVALIFICERING
Corona-krisen har haft voldsomme negative konsekvenser for det 
danske arbejdsmarked. Konjunkturerne er vendt så hurtigt og dra-
matisk, at der naturligvis er behov for tilpasninger i beskæftigelses-
politikken, både her og nu og i forhold til den fremtid, vi kigger ind i. 
En fremtid, hvor der både bliver brug for helt nye kompetencer, bl.a. 
inden for grøn omstilling og øget digitalisering, samtidig med, at 
der bliver brug for mange flere kvalificerede faglærte, bl.a. indenfor 
velfærdsområderne. 

For at imødekomme disse behov, er der brug for at investere i op-
kvalificering af de borgere, der lige nu står uden for arbejdsmarke-
det. Vi står som samfund med en unik chance for både at styrke 
den enkeltes kvalifikationer og dermed jobmuligheder på fremti-
dens arbejdsmarked, og samtidig kickstarte nye vækstområder, og 
det er en chance, vi skal gribe. Men vi skal gøre det klogt, – med 
blik for den nye virkelighed, og tilpasset efter både den ledige og 
virksomhedernes behov. Vi ved af erfaring, at det vigtigste element 
i opkvalificering er en tydelig kobling til job. Realistiske jobmulighe-
der er den største motivationsfaktor for lediges deltagelse i opkva-
lificering. Og for virksomhederne ligger succesen i, at der er adgang 
til den kompetente arbejdskraft, der er brug for her og nu og på 
længere sigt.  

Der er fortsat en række barrierer for at lykkes med denne dagsor-
den. Opkvalificeringsindsatser for ledige er ressourcekrævende, 
de ledige, der har størst behov, mangler ofte motivation og mulig-
heder, ordningerne er mange og komplekse, og der mangler lige 

nu mere kompetencespecifikke prognoser for arbejdsmarkedets 
behov.

Fra KL opfordrer vi til, at der tages initiativ til en firepartsaftale mel-
lem regeringen, arbejdsmarkedets parter og KL. Sammen kan vi 
aftale gode holdbare veje til at overkomme de barrierer, der står i 
vejen for en mere effektiv opkvalificeringsindsats. Efter KL’s opfat-
telse er fire pejlemærker centrale, hvis vi skal lykkes: 

 1. Der bør investeres i jobrettet opkvalificering og uddannelse
 2. Der er brug for at styrke interessen for opkvalificering blandt  
  de ledige
 3. Der er brug for fleksibilitet i regler, puljer og ordninger
 4. Der er brug for valide lokale prognoser på et omskifteligt  
  arbejdsmarked

De fire pejlemærker skal følges, hvis vi skal skabe volumen og kvali-
tet i opkvalificeringsindsatserne. De ledige borgere skal opleve for-
delene ved opkvalificering, kommunerne og a-kasserne skal have 
enklere og mere fleksible rammer at arbejde indenfor, og arbejds-
markedet skal se effekten i form af tilgængelig kvalificeret arbejds-
kraft. Pejlemærkerne er derfor både relevante i forhold til de tiltag, 
der skal gøres her og nu for at kickstarte opkvalificeringsindsatsen, 
men bør også være retningsgivende når man på den længere bane 
starter det bebudede arbejde med at forenkle opkvalificeringsord-
ningerne
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01 /
DER BØR INVESTERES I 
JOBRETTET OPKVALIFICERING 
OG UDDANNELSE
Mange ledige vil hurtigt komme i job igen. En del vil skulle skifte 
branche og have brug for korte kurser og certificeringer. Og så vil 
der være en gruppe, der risikerer at blive tilbage i ledighedskøen et 
stykke tid. For de to sidste grupper kan opkvalificering rettet mod 
job og områder, hvor vi ved, der bliver efterspørgsel på arbejdskraft, 
være én måde, hvorpå vi kan sikre, at tiden som ledig bliver brugt 
fornuftigt og meningsfuldt. 

Men hvis vi skal opkvalificere den ledige arbejdsstyrke til både de 
rekrutteringsbehov, virksomhederne har lige nu, og til fremtidens 
arbejdsmarked, er der behov for at flere ledige end i dag får mulig-
hed for et kompetenceløft. Og det kræver, at man fra statens side 
investerer bredt i opkvalificering til flere målgrupper så også de, der 
er længere væk fra arbejdsmarkedet, får bedre muligheder for at få 
blivende kompetencer og komme i beskæftigelse. 

Vi har i jobcentrene i de seneste år bevist at vi bruger opkvalifice-
ringsredskaberne klogt, rettet mod de umiddelbare arbejdsmar-
kedsbehov og mod fremtidens efterspørgsel. Vi ved, hvem der har 

brug for opkvalificering og til hvad, men de mange puljer og dertil-
hørende målgruppebegrænsninger udgør ikke desto mindre barri-
erer for at gøre det endnu bedre. 

Hvis vi skal kickstarte indsatsen og skabe mere volumen i opkvalifi-
cering og uddannelse af ledige, har vi derfor brug for at kunne bruge 
vores ressourcer mere effektivt og med mere lokal selvbestemmel-
se. Fokus skal være på den enkelte lediges behov, og ikke på fastlå-
ste definitioner af målgrupper og kompliceret regnskabsaflæggelse.

KL foreslår derfor:  

– Regeringen investerer i bedre muligheder for jobrettet opkvali- 
 ficering til alle målgrupper.

– Der aftales i en tidsbegrænset periode direkte refusion af kom- 
 munernes udgifter til opkvalificering af ledige fsva. de jobret- 
 tede opkvalifceringsordninger. 
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02 /
DER ER BRUG FOR AT STYRKE 
INTERESSEN FOR 
OPKVALIFICERING BLANDT 
DE LEDIGE 

KL foreslår derfor:  

– Regeringen investerer i jobcentre, a-kasser og relevante uddan- 
 nelsesinstitutioners ar-bejde med motivation af ledige i forhold  
 til opkvalificering.

– Regeringen igangsætter et arbejde med at sikre, at uddannel- 
 sesudbuddene i højere grad skal være tilpasset efter kursister- 
 nes behov og forudsætninger.

Motivationsarbejdet er en ressourcekrævende opgave, og for en del 
ledige vil virksomhedsrettede tilbud og jobsøgning umiddelbart op-
leves som den bedste vej tilbage til arbejdsmarkedet, også selvom 
opkvalificering kan være det redskab, der giver mest effekt i forhold 
til varig beskæftigelse. Det kræver derfor en investering i jobcentre 
og a-kassers arbejde med at motivere de ledige, og bedre og mere 
jobrettede undervisningsforløb, hvis man for alvor vil have volumen 
i indsatsen. 

Vi ved, at de ledige, der har det største behov for opkvalificering og 
uddannelse, også er den gruppe, der har den laveste forventning 
til sig selv om at kunne gennemføre. Vi ved også, at det for langt 
de fleste ledige, er vigtigt, at opkvalificering har et praktisk og an-
vendelsesorienteret fokus rettet mod job, og at opkvalificering har 
størst effekt i samspil med de virksomhedsrettede tilbud. Kommu-
nerne har da også god erfaring med netop job- og fagrettet opkvali-
ficering, som fører til ordinær ansættelse efterfølgende. 

Vores erfaring er dog også, at det er en tung opgave. En del vil fra-
vælge opkvalificering og uddannelse, og den tid og de ressourcer, 
jobcentre, a-kasser og uddannelsesinstitutioner skal bruge på mo-
tivationssamtaler og tilbud om de rette opkvalificeringsforløb, vil 
være langt større end ved den jobformidlende indsats. 
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KL foreslår derfor:  

– Positivlister og krav til ledighedsanciennitet suspenderes i en  
 afgrænset periode, så flere ledige får mulighed for at deltage i  
 opkvalificering. 

1)  STAR: Resumé af regelgennemgang over uddannelsesindsatsen

 for dagpengemodtagere. Oktober 2019.

En væsentlig barriere for opkvalificering af ledige, er fortsat de 
mange ordninger, regler, puljer og proceskrav. Det er kompliceret og 
uoverskueligt, både for den ledige, der har svært ved at finde ud af, 
hvad de forskellige ordninger indebærer, for virksomhederne, der 
skal forholde sig til komplicerede administrationskrav, og for med-
arbejderne i jobcentrene, der bruger mange ressourcer på at afklare, 
om den enkelte ledige er berettiget til en indsats. 

I dag findes der på tværs af de jobrettede ordninger i alt ni forskel-
lige krav til den lediges uddannelsesbaggrund, ti forskellige krav til 
den lediges anciennitet og seks forskellige bestemmelser omkring 
varigheden af uddannelsen. Inden for flere ordninger er der forskel-
lige regler for, hvornår i ledighedsforløbet uddannelsen skal gen-
nemføres og særregler for ydelsesniveau og ledighedsanciennitet. 
Derudover er der særskilte positivlister til forskellige ordninger. I alt 
er der 12 - enten nationale eller regionale - positivlister fordelt på 
6 ordninger1. Hertil kan man så lægge en række undtagelser fra de 
gældende regler, der er indført via midlertidige forsøgsordninger.

Hvis vi skal have skabt volumen i opkvalificeringsindsatserne, med 
et klart jobrettet sigte, kalder det på færre krav og en mere indivi-
duel tilgang til indsatsen for den enkelte. 

03 /
DER ER BRUG FOR 
FLEKSIBILITET, HVIS DER SKAL 
VOLUMEN I DE JOBRETTEDE 
ORDNINGER
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FORSLAG TIL JUSTERINGER I DE JOBRETTEDE 
OPKVALIFCERINGSORDNINGER

ERVERVSRETTEDE KURSER 
Opkvalificering via korte erhvervsrettede forløb er et vigtigt red-
skab til brancheskift. Som følge af krisen forventes det, at nogle 
brancher vil opleve nedgang, mens andre relativt hurtigt vil rejse 
sig igen og få brug for arbejdskraft. 

KL foreslår derfor: 
– Der gives fremadrettet refusion til kommunerne ved bevilling  
 af længerevarende erhvervsrettede forløb til ufaglærte ledige,  
 hvis de er meritgivende i forhold til en faglært uddannelse.
– Der gives fremadrettet refusion til kommunerne ved bevilling  
 af grundforløb til EUD til ufaglærte ledige. 
– Der gives fremadrettet refusion til kommunerne på scre- 
 ingsforløb til brancherettede AMU-forløb i de tilfælde, hvor  
 jobcentrene går sammen om holdkøb.
– Alle ledige med behov uanset lovkrav om fx virksomhedprak- 
 tik omfattes af muligheden for korte erhvervsrettede kurser  
 inden for fagområder, hvor jobcenteret vurderer, at der er  
 behov for arbejdskraft. 

LÆRLINGE
I trepartsaftalen fra 2016 om tilstrækkelig og kvalificeret arbejds-
kraft, blev det aftalt, at der skal ske en årlig stigning i praktik-
pladser på mindst 8.000-10.000 frem mod 2025. Hvis vi skal nå 
dette mål, kan justeringer på beskæftigelsesområdets ordninger, 
spille sammen med trepartsaftalen om AUB fra maj 2020, som 
indeholder en række tiltag, der skal forbedre virksomhedernes 
muligheder for at oprette nye lærepladser. 

KL foreslår derfor: 
– For nye voksenlærlinge dispenseres der i en periode fra kra- 
 vet om at personer, der kommer fra ledighed, som er ufag- 
 lærte, eller som har en forældet uddannelse, ikke må have  
 været ordinært ansat på samme virksomhed inden for de  
 seneste 6 måneder, hvis afskedigelsen er sket i nedluknings- 
 perioden under Covid-19 og året ud.
– For ledige med en forældet uddannelse nedsættes kravet om  
 forudgående ledighed til en periode på 3 mdr. 
– Jobcentrenes virksomhedsopsøgende arbejde med etable- 
 ring af uddannelsesaftaler via Ny Mesterlære og Praktikad- 
 gangsvejen styrkes via tilførsel af midler, så flere af de mere  
 praktisk anlagte unge kommer i gang med en erhvervsuddan- 
 nelse.

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSE
Vi skal sikre, at flere får en kompetencegivende uddannelse. Ud-
dannelsesløftet er en ordning, der med fordel kan styrkes og få 
mere volumen, så den bliver lettere for de ledige at tilgå. 

KL foreslår derfor: 
– Kravet om, at der skal gå min. 18 mdr. før dagpengemodtgere,  
 der er fyldt 30 år, og som tidligere har færdiggjort et trin i en  
 erhvervsuddannelse, kan bygge et trin eller speciale ovenpå  
 inden for samme erhvervsuddannelse, suspenderes i en pe- 
 riode.
– Kravet om, at praktikken i uddannelsesløftet skal kunne gen- 
 nemføres som skolepraktik, suspenderes i en periode. 
– Forsøgsordningen fra aftalen om opkvalificering fra ultimo  
 2019, hvor ledige kan bevilges grundforløb via uddannelses- 
 løft, hvis de har en uddannelsesaftale, permanentgøres.

OPKVALIFICERING AF BESKÆFTIGEDE
Jobrotationsordningen kan med fordel revitaliseres og brugen af 
ordningen kan øges, hvis den bliver lettere for virksomhederne 
at bruge. Ordningen har tidligere vist sig at være et effektivt 
jobskabende værktøj og understøtter både, at ledige kommer i 
ordinært arbejde, og at den eksisterende arbejdsstyrke bliver op-
kvalificeret med nye kompetencer. 

KL foreslår derfor: 
– Jobrotationsordningen justeres, så der kan oprettes forløb  
 ved at pulje timer fra en virksomheds forskellige p-numre. 
– Kravet om sammenfald mellem vikaren og den beskæftige- 
 des arbejdsfunktioner suspenderes i en periode.
– Refusionssatsen til kommunerne sættes op fra 60 til 100%,  
 for at understøtte, at der lettere etableres forløb med rekrut- 
 tering på tværs af kommuner. Ved 60% refusion har bevil- 
 lingskommunen en udgift til virksomheden, der administra- 
 tivt skal hjemtages fra vikarens bopælskommune.  
– Forsøgsordningen fra aftalen om opkvalificering fra ultimo  
 2019, hvor medarbejdere kan deltage i EUV-1 forløb via job- 
 rotation, permanentgøres.

IVÆRKSÆTTERI
For at fremme nye virksomheder og vækstområder er der brug 
for, at flere ledige får styrket interessen for og får bedre mulighe-
der for at gå iværksættervejen. 

KL foreslår derfor:
– Der udvikles kurser indenfor iværksætteri og virksomheds- 
 drift, der afsluttes med en vurdering af forretningsidéen.  
 Kurserne kan eksempelvis gennemføres af eksisterende ak- 
 tører i erhvervsfremmesystemet, uddannelsesinstitutioner  
 eller private rådgivere eller i samarbejde mellem disse. 
– Ledige, der deltager i kurserne, opfylder rådighedsforpligtel- 
 sen under forløbet og i en yderligere tre måneders etable- 
 ringsperiode. 
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04 /
DER ER BRUG FOR 
VALIDE LOKALE PROGNOSER, 
DER TAGER UDGANGSPUNKT 
I SAMMENHÆNGEN MELLEM 
VÆKST OG BESKÆFTIGELSE
Arbejdsmarkedet i dag ser helt anderledes ud, end det gjorde for 
fire måneder siden, og derfor er en af de største udfordringer for 
en effektiv indsats også, at vi endnu ikke ved hvilke kompetencer, 
der vil blive efterspurgt og hvornår. Vi kan nu og i en kommende 
periode ikke kun forlade os på Styrelsens for Arbejdsmarked- og Re-
krutterings prognoser som pejlemærker for arbejdskraftsbehov, da 
arbejdsmarkedsbalancen er bagudrettet, og rekrutteringssurveyen 
vil være ustabil.  

Der bør derfor, i hvert fald i en periode, investeres i en tættere kob-
ling mellem erhvervshusene og de kommunale jobcentre med 
henblik på at få udarbejdet lokale prognoser for erhvervslivets ud-
vikling. Vi har både på erhvervs- og beskæftigelsessiden brug for 
løbende pejlemærker for, hvordan coronakrisen påvirker de forskel-
lige branchers udvikling og arbejdskraftsbehov. 

Et samarbejde mellem erhvervshusene og de kommunale beskæf-
tigelsesindsatser i forhold til lokale prognoser vil have en dobbelt 
fordel. Man vil både kunne forbedre opkvalificeringsindsatsen med 
brugbar viden om hvilke brancher, der er i begyndende vækst, og 

KL foreslår derfor:  

– Arbejdet med at definere fremtidige kompetencebehov styr- 
 kes ved, at erhvervshusene i en periode gives en rolle med – i  
 samarbejde med jobcentrene – at udarbejde prognoser, der  
 tager udgangspunkt i efterspørgslen i de enkelte kommune,  
 med henblik på at kunne omsætte prognoserne til hurtige loka- 
 le indsatser, og der afsættes midler til erhvervshusenes og  
 jobcentrenes arbejde hermed. 

dermed hvilke kvalifikationer, der vil blive efterspurgt. Og man vil 
understøtte vækstbrancher ved at sikre, at den rette kvalificerede 
arbejdskraft er til rådighed, når der er brug for den.

Prognoserne fra erhvervshusene vil samtidig kunne understøtte 
RAR’ene i den hurtige koordinering mellem kommuner og uddan-
nelsesinstitutioner men henblik på at omsætte prognoserne for 
fremtidige kompetencebehov til evt. udvikling af nye kurser. 
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