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Til formanden for beskæftigelsesudvalget 

Kære udvalgsformand 

 

På årets jobCAMP den 7. november var jeg vært for en session vi kaldte 

”Politisk Forsamlingshus”, hvor KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerservice-

udvalg (ABU) havde inviteret jer – formænd for beskæftigelsesudvalget i 

hver kommune – til en åben debat. ABU vil gerne sige stort tak til de om-

kring 60 udvalgsformænd, der deltog. 

 

Formålet var at skabe en åben politisk debat om aktuelle temaer på be-

skæftigelsesområdet, og i debatten på sessionen var der bl.a. fokus på: 
- Potentialet i forenklingen af beskæftigelseslovgiven, og hvordan det kan 

bruges som anledning til at sætte ny lokalpolitisk retning 
- Vigtigheden af at fremme og synliggøre det gode samarbejde med virk-

somhederne 
- Behovet for at synliggøre det, kommunerne er gode til, herunder gen-

nem gode relationer til den lokale presse 
- Dialogen med utilfredse borgere og professionelle bisiddere. 

 

I ABU var vi meget glade for at mødes på tværs og få en politisk drøftelse 

af disse udfordringer, og vi tager alle input med i det videre politiske ar-

bejde i KL. Vi kan se i evalueringen af jobCAMP, at de fleste af jer også 

var tilfredse med at mødes og gerne ville have haft mere tid. Vi vil derfor 

igen til næste års jobCAMP invitere jer til Politisk Forsamlingshus – og vi 

lover at afsætte mere tid end i år. Hvis I har forslag til temaer, vi skal 

drøfte, er I altid velkommen til at byde ind, send forslag ti l Kristina Bendi-

xen på kbe@kl.dk    
 
En ny forenklet beskæftigelseslov 
Det har været en kommunal mærkesag at få forenklet beskæftigelseslo-
ven, med det formål, at kommunerne får større frihed til at levere en indi-
viduel meningsfuld indsats, der er målrettet arbejdsmarkedets behov. Jeg 
er derfor glad for, at vi nu er så langt, at den nye forenklede beskæftigel-
seslov (LAB-loven) træder i kraft 1. januar 2020. Borgere og virksomhe-
der kommer først til at opleve forandringen, når vi alle steder i landet gri-
ber bolden og får sat en politisk ambition og retning. 
 
Vi har alle en opgave med at realisere potentialet i de friere rammer for 
det, der er kerneopgaven: At bidrage til et velfungerende arbejdsmarked. 
Vi skal lykkes endnu bedre med, at flere ledige får glæde af de mange jo-
båbninger, at flere udsatte borgere bliver en del af arbejdsfællesskabet 
og at alle unge er i gang med uddannelse eller job.  
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Den helt store ændring i LAB-loven er, at der er færre og mere enkle pro-
ceskrav vedrørende samtaler og tilbud, og at reglerne er gjort mere ens 
på tværs af målgrupper. Samtidig er det præciseret i loven, hvad formålet 
med jobsamtaler og tilbud er, og at jobcentret løbende skal vurdere, om 
den enkelte har brug for en aktiv indsats for at komme i ordinær beskæfti-
gelse. Samtaler og tilbud skal holdes og gives, når det giver mening og 
skaber værdi og ikke for at sætte flueben på en tjekliste.  
 
Ændringerne er ikke udtryk for et opgør med den aktive linje men et op-
gør med benspænd i en alt for kompliceret lov. Derfor vil Folketinget 
følge med i, at ingen borgere bliver overladt til passiv forsørgelse uden 
kontakt eller tilbud. De friere rammer skal bruges til at fastlægge en stra-
tegi, der indeholder en offensiv aktiv linje overfor alle målgrupper i job-
centret.  
 

./. KL har netop gennemført kurser om den nye forenklede LAB-lov fem ste-
der i landet, hvor ledere og fagkonsulenter fra 68 kommuner deltog. Kur-
susmaterialet herfra er vedhæftet til orientering. Vi vil i starten af det nye 
år invitere til ”fyraftensmøder” for politikere med temaet ’En forenklet be-
skæftigelseslov der sætter borgerne forrest – hvor er de nye muligheder 
og hvad er den politiske opgave?’. Møderne afholdes medio marts.   
 
ABU på tur i 2020 
Til sidst vil jeg orientere om, at ABU i 2020 tager ud på en tur rundt i lan-
det for at fortsætte dialogen om en styrket kommunal beskæftigelsesind-
sats lokalt. Det første arrangement afholdes i Norddjurs Kommune den 
31. januar 2020 og er for alle kommunalpolitikere i Region Midtjylland. 
Derefter går turen videre til de andre regioner på følgende datoer: 
 

– 17. april 2020 i Middelfart Kommune (Region Syddanmark) 

– 4. november 2020 i Aalborg Kommune (Region Nordjylland) 

– 4. december 2020 i Københavns Kommune (Region Hovedstaden) 

– 16. april 2021 i Næstved Kommune (Region Sjælland) 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 
Thomas Kastrup-Larsen 
Formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg  
og borgmester i Aalborg Kommune 
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