Initiativ 6: Pulje til opkvalificering inden for mangelområder,
udvidelse af puljens målgruppe og markedsføring af puljen

Baggrund

Med Trepartsaftale II blev der oprettet en treårig pulje på i alt 37 mio. kr. i
perioden 2017 til 2019 til opkvalificering inden for mangelområder. Puljen kaldes
også ”mangelpuljen”.
Fra mangelpuljen kan dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere
med mere end tre måneders ledighed få tilbud fra puljen om kurser, hvis der er en
hensigtserklæring fra en arbejdsgiver om ansættelse inden for stillingsbetegnelser,
hvor der er rekrutteringsudfordringer. Dette jf. mangelområderne på de regionale
arbejdsmarkedsbalancer. Et kursus kan fx være basis it-krav til en lager
medarbejder eller et hygiejnekurs til en kantinemedarbejder.
Kommunerne får 80 pct. refusion for udgifter i forbindelse med tilbud om
vejledning og opkvalificering.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udbyder i dag en række servicetilbud
til virksomheder, som skal imødekomme rekrutteringsudfordringer for
virksomheder med mangel på arbejdskraft. En intern undersøgelse har dog vist, at
det kun er en lille del af virksomhederne i Danmark, der er opmærksomme på og
benytter sig af styrelsens tilbud om hjælp til at rekruttere og opkvalificere ledig
arbejdskraft.
Forslag

Der afsættes i alt 12,5 mio. kr. i 2019, der udmeldes som tilsagn om tilskud til
kommunerne, så de i resten af 2019 og 2020 kan få 80 pct. refusion for påbegynd
te forløb, der gives som tilbud om vejledning og opkvalificering.
Endvidere udvides målgruppen til at omfatte alle målgrupper i den forenklede lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Endelig foreslås det, at der kan bruges op til 0,5 mio. kr. i 2019 til markedsfø
ringsaktiviteter omkring puljen samt de virksomhedsrettede servicetilbud.
Målgrupperne vil, hvis de har en hensigtserklæring fra en arbejdsgiver, kunne få
adgang til opkvalificering fra puljen indtil udgangen af 2020.
Puljen fordeles efter konkret interessetilkendegivelse fra kommunerne. Såfremt
interessetilkendegivelsen er mindre end puljens størrelse, genudmeldes de reste
rende midler ikke.
Forslaget er ikke forligsbelagt.
Konsekvenser

Initiativet finansieres af tilbageløbet på puljen til uddannelsesløft fra 2018.
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