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Vigtigt med et øget fokus på brugen af investeringstankegangen i kommunernes
beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesrådet har på sit møde den 16. november 2017 haft en temadrøftelse om
investeringstankegange i beskæftigelsesindsatsen.
Kommunerne er centrale i beskæftigelsespolitikken. Det er kommunerne, som har ansvaret for
forsørgelsesudgifterne og beskæftigelsesindsatsen for de borgere på midlertidig offentlig forsørgelse, der er i
målgruppen for en job- eller uddannelsesrettet indsats.
Med refusionsreformen har kommunerne fået en større tilskyndelse til at investere i den indsats, som kan
forkorte perioden med offentlig forsørgelse mest muligt. Investeringer i den rigtige indsats er derfor vigtig,
både af hensyn til borgere, der står uden for arbejdsmarkedet og som har brug for en hjælpende hånd til at
komme i job, og af hensyn til virksomhedernes behov for adgang til kvalificeret arbejdskraft.
Kommunerne er i fuld gang med investeringerne på beskæftigelsesområdet og investeringer indgår som en
integreret del af styringen af langt de fleste kommuner. Mange kommuner har allerede rigtig gode erfaringer
med investeringstankegangen, og refusionsreformen vil understøtte et yderligere fokus på
investeringstankegangen i kommunerne.
Kommunerne har gode grunde til at anvende investeringstankegangen, da det kan være en metode for
kommunerne til at nedbringe udgifterne til forsørgelse samtidig med, at borgerne får en indsats, hvor
kommunerne har forholdt sig til og følger op på de forventede effekter. Med denne tankegang kan der
investeres i en indsats for udvalgte grupper, fx blandt mennesker med handicap, aktivitetsparate
kontanthjælpsmodtagere eller ufaglærte dagpengemodtagere.
Det er centralt for rådet, at der fortsat er et stort fokus på investeringstankegangen i den kommende
kommunale valgperiode og at de gode erfaringer fra kommunernes arbejde med investeringsstrategier og
investeringsmodeller på beskæftigelsesområdet bliver konkretiseret og udbredt, herunder hvordan
investeringstankegangen kan støtte op om det tværkommunale samarbejde.
Rådet vurderer, at investeringsstrategier er vigtig i forhold til at foretage prioriteringer, hvor der træffes
solide valg baseret på arbejdsmarkedets behov.
For rådet er det vigtigt, at den store mængde af evidens om hvilke indsatser, der virker, som er indsamlet på
jobeffekter.dk løbende udvikles så der sikres mulighed for at vurdere betydning, såvel for enkeltgrupper som
for arbejdsmarkedet bredt set. Samtidig bør indsatserne gøres mere tilgængelig og anvendelig for
kommunerne. Ligesom viden fra andre projekter, så som resultaterne af Beskæftigelsesindikator projektet
(BIP-projektet) også bør gøres mere tilgængelig og anvendelig for kommunerne. Rådet hilser det i den
forbindelse velkommen, at det nye værktøj, Jobinvestering.dk, som STAR forventer snart at lancere, vil

kunne anvendes af kommunerne til at beregne potentialet af forskellige investeringer i
beskæftigelsesindsatsen.
BER har aftalt, at der på vegne af formanden laves en kronik, som kan bringes i en af de landsdækkende
aviser, hvor BER vil redegøre for perspektiver og opmærksomhedspunkter i brugen af
investeringstankegange i beskæftigelsesindsatsen. Kronikken vedlægges til orientering.
Beskæftigelsesrådet foreslår, at ministeren overvejer initiativer, der yderligere kan udbrede kendskabet til og
fordelene ved investeringstankegangen og på en langsigtet investeringsstrategi, samt udbrede de gode
erfaringer, som allerede er gjort i mange kommunerne med henblik på, at kommunerne kan lære af
hinandens erfaringer.
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