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Akademikerne støtter op om Ekspertudvalgets overordnede anbefaling
om at udvide brugen, forbedre og skabe større effekt ved flere virksomhedsrettede indsatser.

Akademikerne ser positivt på Koch-udvalgets udredning af den aktive
beskæftigelsesindsats for gruppen af ikke-arbejdsmarkedsparate ledige
og kan støtte op anbefalingerne fra udvalget.
Det skal her fremhæves allerede fra start, at Akademikerne med stor
interesse har noteret sig, at Ekspertudvalget også fsva. fase 2 målgruppen har dokumenteret, at det er den virksomhedsrettede indsats, der
virker. Så lad os få mere af den, gøre den enklere for både virksomhed
og jobcenter – og ikke mindst give de virksomhedsrettede indsatser mere volumen.
Ekspertudvalget anfører, at udgiftsrammen til den aktive indsats for fase
2 målgrupperne ligger på ca. 4 mia. kr. Alligevel er antallet af borgere
på udkanten af arbejdsmarkedet permanent set over de sidste 20 år.
Her bemærker udvalget meget rigtigt, at tallene dækker over store forskelle blandt de enkelte grupper.
Og derfor ærgrer det også en smule, at der ikke har været mulighed for
at give de ledige på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse mere opmærksomhed i udredningen. Dog bemærker udvalget, at denne - lille,
men desværre voksende – gruppe af ledige, som grundet det nye dagpengesystem og en alvorlig krise desværre er endt som ’svage’ ledige på trods af, at de har erhvervskompetencegivende uddannelse, og der
ikke hersker andre problemer end ledighed – skal inddrages i det videre
arbejde hvor relevant.
Det er derfor glædeligt at se Ekspertudvalget tage konkret fat i forbedringer af den virksomhedsrettede indsats generelt set, ligesom der anbefales afsat 35 mio. kr. til kompetenceudvikling af den virksomhedsrettede indsats i jobcentrene.
Men Akademikerne vil alligevel slå et ekstra slag for, at der i endnu højere grad ses på særlige virksomhedsrettede indsatser til jobparate kontanthjælpsmodtagere, hvis antal desværre må ventes udvidet væsentligt
med gruppen af de tidligere forsikrede ledige, som i dag er på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, og som overgår til kontanthjælp i løbet

af 2015, medmindre enten et økonomisk opsving udvider antallet af jobs
i det danske samfund, forhåbentligt støttet af mærkbart forbedrede
værktøjer i beskæftigelsessystemet. Samtidigt udgør denne ’mellemgruppe’ en ’lavthængende frugt’ set i forhold til hele gruppen af borgere
i udkanten af arbejdsmarkedet. Og alligevel er denne gruppe i stor risiko
for at ende som kontanthjælpsmodtagere, idet de skal konkurrere med
dagpengemodtagerne, som netop har større faktisk adgang til de virksomhedsrettede tilbud, hvilket også bekræftes af udredningen.
Systemet bør derfor få en ny, enkel ordning, hvor pengene kan følge de
vurderede relevante ledige ud i at finde eller skabe eget job på markedet. Udvalget bemærker, at en væsentlig del af de konkrete jobparate
kontanthjælpsmodtagere ikke hver især konstant er i udkanten af arbejdsmarkedet, men at tallet dækker over det samlede antal. De jobparate ledige, som havner i længerevarende ledighed grundet konjunkturer, store udsving i udbuddet af kompetencer og lignende vil i langt højere grad selv kunne følge med udviklingen, når økonomien vender igen.
Det vil altså delvist konjunktursikre systemet, at de jobparate egnede
ledige motiveres ved at få reelt ansvar til at finde eller skabe et egnet
job på arbejdsmarkedet ved et princip om, at midlerne kan følge den
ledige ud i fx en virksomhedsplacering eller i at skabe sit eget firma. Det
kan være sig enten i form af et udvidet løntilskudslignende forløb, hvor
man ikke skal søge andre jobs men kan dedikere sin fulde tid eller i form
af mikrolån.
For at sikre, at gruppen af ledige med en erhvervskompetencegivende
uddannelse, særligt de nyuddannede, ikke kommer ud i yderligere længerevarende ledighed, håber Akademikerne, at regeringen vil tage både
tone, argumenter og anbefalingerne til sig denne gang – både i lov og
implementering.
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