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Forligskredsen bag beskæftigelsesreformen er enig om med det samme at igangsætte to initiati-
ver, der skal styrke brugen af uddannelsesløftet aftalt med beskæftigelsesreformen: En ny kam-
pagne om muligheden for at blive faglært og en analyse af de barrierer, der er, for at opnå en stør-
re brug af uddannelsesløftet. Forligskredsen sætter derudover nu yderligere fokus på en række 
initiativer, der giver et uddannelsesløft og afhjælper flaskehalse, jf. bilag 1.  
 
Forligskredsen indgår desuden en ny aftale om at intensivere de løbende drøftelser vedr. beskæf-
tigelsesreformen. Den første drøftelse vil være i november 2017, hvor en foreløbig prognose for et 
evt. 2017-mindreforbrug for den regionale pulje og puljen til uddannelsesløft skal drøftes.  
 
Forligskredsen har desuden brug for løbende indsigt i udviklingen i brugen af de nye uddannel-
sesmuligheder (seks ugers jobrettet uddannelse, regional uddannelsespulje, pulje til uddannelses-
løft, styrket og målrettet voksenlærlingeordning og styrkede muligheder for læse-, skrive- og reg-
nekurser). Derfor vil forligskredsen fremover modtage en halvårlig status for de nye uddannelses-
muligheder med henblik på at drøfte udviklingen i forbruget og aktiviteten og med henblik på at 
drøfte status. 
 
Herudover er forligskredsen enige om, at etablere et etårigt forsøg med voksenlærlingeordningen i 
2018. Forligskredsen drøfter den nærmere udformning af forsøget på mødet i november 2017.  
 
Der blev med beskæftigelsesreformen prioriteret godt en kvart mia. kr. til etablering af nye puljer, 
som har gjort det muligt for ledige at få et reelt uddannelsesløft gennem korte erhvervsrettede 
uddannelsesforløb og faglærte uddannelser. Herudover blev det forudsat, at en række regelæn-
dringer på forskellige opkvalificeringsordninger ville medføre en strukturel meraktivitet i 2020 sva-
rende til yderligere en kvart mia. kr.  
 
Forligskredsen konstaterer, at de nye uddannelsesmuligheder ikke har ført til det ønskede løft af 
uddannelsesindsatsen for de ledige med færrest kompetencer, som er en central ambition med 
reformen. Forligskredsen konstaterer samtidig, at de nye uddannelsesmuligheder er underlagt 
forskellige økonomiske rammebetingelser, som gør at der for puljernes vedkommende er frie mid-
ler, imens dette ikke gør sig gældende for regelændringerne (aktivitetsdrevne ordninger). Derfor 
forpligter forligskredsen sig til at mødes hurtigst muligt med det formål at indgå en supplerende 
aftale inden udgangen af november, der fra 2018 kan sikre, at mulighederne for et uddannelses-
løft til de ledige med færrest kompetencer via de nye uddannelsesmuligheder udnyttes. 
 
Samlet set forpligter forligskredsen sig med denne aftaletekst til løbende at drøfte aktivitet og 
effekt på tværs af uddannelsesinitiativerne i beskæftigelsesreformen med henblik på at sikr e, at vi 
kommer i mål med at løfte uddannelsesindsatsen til de ledige med færrest kompetencer via de 
nye uddannelsesmuligheder aftalt med beskæftigelsesreformen. 


