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Beskæftigelsesindsats Driftsudgifter til aktivering 

 
1.000 kr. i 2023-priser 2023 2024 2025 2026 
Drift – Udgifter - 161  0  0  0  
Drift – Indtægter     
Drift - Netto - 161  0 0 0 

 

Kort beskrivelse inkl. konsekvenser for borger/bruger  
Trepartsaftale om mangel på arbejdskraft 
For at bidrage til at afhjælpe manglen på arbejdskraft og få flere ind på arbejdsmarkedet, 
indgik regeringen, arbejdsmarkedets parter og KL i oktober 2021 en ”Aftale om mangel på 
arbejdskraft”.  

Initiativerne sættes ind på fire hovedområder: 

1) Bedre match mellem ledige og virksomheder og bedre mulighed for styrket   
fokus på jobformidling i kommuner og a-kasser 

 De regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) kan iværksætte initiativer målrettet 
brancher, der mangler arbejdskraft 

 Jobrettede aktiviteter for kommende dimittender 
 Forsøg med jobrettet indsats for unge og styrket voksenlærlingeordning 
 Midlertidig mulighed for gratis a-kasse-medlemskab til elever og lærlinge med bijob 
 Forbud mod at screene ansøgninger på baggrund af alder 
 Pulje til særlig indsats for seniorer og fokus på lokale løsninger for fastholdelse 
 Styrket jobrotationsordning 

2) Skærpede rådighedsregler for at sikre, at ledige søger og tager job 

Aftalen indeholder en række skærpelser i forhold til reglerne om rådighed. Skærpelserne 
indebærer bl.a., at jobparate ledige, får en sanktion, hvis de ikke søger job efter 
rådighedsreglerne. 

3) Styrket indsats for at få ledige seniorer tilbage i job 

Et af de vigtigste tiltag er bl.a. forbuddet mod screening på grund af alder i forbindelse 
med en jobansøgning. Forbuddet skal være med til at sikre, at ledige jobansøgere ikke 
bliver valgt fra på baggrund af deres alder. 

4) Udvidelse af rekrutteringsindsatsen af europæisk faglært arbejdskraft 

Internationale dimittender skal bedre fastholdes inden for områder med mangel på 
arbejdskraft. Udenlandske kandidatstuderende og kandidatdimittender får mulighed for at 
påbegynde deres fuldtidsarbejde uden først at skulle afvente behandlingen af deres 
opholdstilladelse. Workindenmarks rekrutteringsindsats skal udvides, så virksomheder kan 
få hjælp til at rekruttere europæisk arbejdskraft. 

Hensigten med aftalen er bl.a. at øge arbejdsudbuddet gennem forlængelse af 
voksenlærlinge- og jobrotationsordningen, bidrage til et hurtigere match mellem 
virksomheder og ledige, skabe bedre vilkår for at få ledige seniorer i job og at beholde 
studerende fra udlandet efter færdig kandidatgrad. Derudover skal unge, der ikke er 
motiveret for uddannelse, få bedre mulighed til at starte i job.  
Tidshorisont  
2023  
Hvad er årsagen til den Tekniske tilretning – sæt X 
Sidste års regnskab Byrådsbeslutning 

I året 
Ny Lov & Cirkulærer Mængdemæssig 

forskydning 
Andet 
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