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I Enhedslisten ved vi, at det er hårdt at være arbejdsløs, og at 
det i de sidste 10 år er blevet stadig hårdere.
Derfor er der brug for en ny arbejdsmarkedspolitik, der ikke kun 
tager udgangspunkt i arbejdsmarkedets behov men også tager 
hensyn til de arbejdsløses ønsker og behov.

At være arbejdsløs er: 
 ɴ at være lukket ude af arbejdsmarkedet og det sociale liv på 

en arbejdsplads

 ɴ at have en stram økonomi 

 ɴ at blive udsat for foragt i medierne og fra visse politikere 

 ɴ at få at vide, at ”det er din egen skyld”, for der er masser af 
jobs til dem, der kan og vil

 ɴ at være en brik i et spil, hvor andre har lavet reglerne 

 ɴ at blive behandlet som en statist i et meningsløst aktivering-
steater

 ɴ at opleve, at kvalifikationerne ruster, netværket skrumper, 
og selvværdet fordufter.

Under den borgerlige regering blev det stadig hårdere at være 
arbejdsløs, og på trods af mange gode ord og løfter har den nu-

værende regering stadig til gode at vise, at de vil en anden vej. 
Beskæftigelsesministeren har lagt op til en 

gennemgribende reform af beskæftigelsespolitikken. Det vil 
Enhedslisten gerne være med til. Vi har mange idéer til, hvilke 
tidsler der skal fjernes, og til hvordan en ny arbejdsmarkeds-
politik skal se ud.  

For Enhedslisten handler arbejdsmarkedspolitik både om at 
skabe ordentlige forhold for de arbejdsløse og om at skabe job til 
dem. Grønne job, f.eks. inden for genbrug og energirenovering, 
og velfærdsjob, som kan erstatte de 30.000 forsvundne job i 
den offentlige sektor. 

Fra utryghed til tryghed
Medlemmer af en a-kasse har meldt sig ind for at være sikret 
økonomisk, hvis de bliver arbejdsløse.  Men i de senere år er 
denne sikkerhed blevet stadig mindre værd, og det er et prob-
lem, ikke bare for de arbejdsløse, men for hele samfundet.  

Når dagpengesystemet forringes, går det ud over efter-
spørgslen. Så bliver der flere arbejdsløse, og så kører rouletten. 
Det samme sker, når de jobsøgende underbyder hinanden, så 
lønniveauet og arbejdsvilkårene udvikler sig i en nedadgående 
spiral, og overenskomstsystemet vakler. 

Kør en bulldozer gennem  
arbejdsmarkedspolitikken
Enhedslistens bud på en ny arbejdsløshedspolitik
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Enhedslisten har altid fundet lovprisningen af ”den danske 
arbejdsmarkedsmodel” noget overdrevet.  Den såkaldt ”gyldne 
trekant” med arbejdsgivernes nemme ret til at hyre og fyre, det 
generøse dagpengesystem og den aktive arbejdsmarkedspoli-
tik, der sikrer, at de arbejdsløse bliver opkvalificeret til en ny 
plads på arbejdsmarkedet, har længe hvilet på en løgn. 

Det har aldrig været ligevægt mellem arbejdsgivernes ret til 
at fyre medarbejdere og den påståede tryghed i dagpengesys-
temet. Men uligevægten er nu blevet så stor, at man ikke kan 
tale om flexicurity længere. 

Dagpengenes kompensation af lønnen er latterligt lille. En 
faglært arbejder får i dag kun dækket ca. halvdelen af sit løntab, 
når han eller hun bliver arbejdsløs. 

Dagpengeperioden er reduceret til 2 år, og har man først 
mistet retten til dagpenge, skal man have ordinært arbejde i et 
helt år for igen at kunne modtage dagpenge. De mange, der har 
mistet deres dagpengeret, viser, hvor svært det kan være. Især 
i en krisetid. 

Resultatet er, at trygheden i dagpengesystemet i dag er 
ringere i Danmark end i de andre nordiske lande.

Det er ekstra grotesk, fordi staten for blot få år siden, hvor 
arbejdsløsheden var lav, ligefrem tjente på ordningen.  Selv i 
dag, hvor ledigheden er højere, er det pr. måned kun ca. 900 kr. 
dyrere for staten at have en borger på dagpenge end på kontan-
thjælp.

Vi har brug for et dagpengesystem, der er baseret på soli-
dariske principper, og hvor den enkelte oplever at have tryghed 
til at turde skifte job og arbejdsfunktioner. I stedet for at be-
grave flexicurity-modellen skal den genoplives og styrkes.

Enhedslisten vil en anden vej:
 ɴ De arbejdsløse skal have en jobgaranti, så ingen kan miste 

deres dagpenge, hvis de står til rådighed for arbejdsmark-
edet. Ellers skal vi skal tilbage til den 4-årige dagpengeperi-
ode.

 ɴ Genoptjeningskravet skal reduceres til 13 uger. Det er det i 
Sverige, og det betyder, at langtidsarbejdsløsheden der er 
meget mindre end i Danmark.

 ɴ Timer med jobrotation, tilskudsjob og virksomhedspraktik 
skal tælle med i genoptjeningskravet

 ɴ Perioder med uddannelse skal tælle som ”døde” perioder, der 
ikke tæller med i dagpengeperioden.

 ɴ Forbruget af dagpenge skal tælles i timer og ikke i uger, så 
en enkelt dag med dagpenge i en uge, ikke tæller som en 
helt uge.

 ɴ Der skal igen være ret til supplerende dagpenge i 52 uger – 
eller i 1924 timer, hvis forbruget tælles i timer.

 ɴ Dagpengesystemet skal tage hensyn til folk, der arbejder i 
sæsonbetonet arbejde.

 ɴ Dagpengesatsen skal hæves, så dækningsgraden kommer 
op på 90 % for lønninger på op til 30.000 kr. om måneden.

Fra modspil til medspil
Enhedslisten tror på, at de arbejdsløse gerne vil arbejde.  Det 
fremgår bl.a. af, at der i 2008 kun var en ledighed på 2,7 %. 
Når ledigheden i dag er over dobbelt så høj, skyldes det ikke, at 
folk pludselig ikke vil arbejde, men at jobbene ikke er der. Der er 
desværre mange flere ledige borgere end ledige job.

Men arbejdsmarkedslovgivningen er gennemsyret af en 
borgerlig og restriktiv fordom om, at det kun er via pligter og 
kontrol og dagpengestramninger, at de arbejdsløse kan ”moti-
veres” til at søge job.

Derfor skal ånden i arbejdsmarkedspolitikken ændres: fra 
mistillid til tillid, og fra tvang og trusler til muligheder og ret-
tigheder. 

   
Enhedslisten vil en anden vej:

 ɴ Lovgivningen skal gennemgås med en tættekam for at 
fjerne alle meningsløse krav om kontrol, pligter og sanktion-
er. Det gælder f.eks. kravet om, at de arbejdsløse skal gå på 
Jobnet hver uge for at bekræfte, at de stadig er jobsøgende. 

 ɴ Det skal fremgå tydeligt af lovgivningen, at de arbejdsløses 
skal behandles med respekt og have indflydelse på de tilbud, 
de får fra jobcentrene.

Fra aktivering til tilbud
I dag presses de arbejdsløse igennem et standardiseret program 
af samtaler og aktivering, hvor jobcentrene præmieres for ret-
tidighed og ikke for, om de arbejdsløse får bedre kvalifikationer 
og kommer i arbejde.  

Enhedslisten har aldrig kunnet lide ordet, ”aktivering”. 
Men det passer godt på det, der sker i jobcentrene i dag, hvor 
det mere handler om at undgå, at de arbejdsløse går ”passive”, 
end om, at de skal kvalificere sig til det næste job. 

Kommunernes økonomi er presset helt i bund, og udgifter 
til tilbud til de forsikrede ledige står ikke øverst på den politiske 
prioriteringsliste.  Derfor tilbyder mange kommuner kun en 
minimumsmodel til de arbejdsløse med dårlig vejledning og 
standardaktivering.  

I dag er det alderen, der afgør, hvornår en arbejdsløs har 
pligt til aktivering. Er du under 30 år, er det efter 3 måneder. Er 
du mellem 30 og 59 år, er det efter 9 måneder. Og er du over 60 
år, er det efter 6 måneder.

Enhedslisten ønsker ikke en sådan standardisering af, 
hvornår man kan få et tilbud. Har man brug for at blive opkval-
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ificeret fra dag 1, skal man have ret til det.  Mener man, at man 
selv kan finde et job uden at gøre brug af et tilbud, skal man ikke 
presses til det. 

Samtidig vil vi sikre, at man allerede i opsigelsesperioden, 
kan begynde på et tilbud, der kan kvalificere til det næste job. 
Måske når man så slet ikke at blive arbejdsløs. 

For den borgerlige regering var formålet med aktiveringen 
først og fremmest at presse de ledige til at være mere jobsø-
gende. Tanken var, at jo mere afskrækkende aktiveringen var, jo 
mere ville de arbejdsløse vælge et job frem for at blive aktiveret.

Derfor indførte regeringen et refusionssystem, der pressede 
kommunerne til at aktivere så mange arbejdsløse som muligt. 
Med det resultat, at private aktørfirmaer har tjent mange penge 
på at tilbyde mere eller mindre lødige forløb for ledige. 

Kommunerne bruger i det hele taget en masse midler på ak-
tivering, der hverken fører til opkvalificering eller job. De mange 
millioner kan bruges bedre.

Enhedslisten vil en anden vej:
 ɴ De arbejdsløse skal have større indflydelse på, hvilke tilbud 

de skal have.

 ɴ Alle nyledige skal have tilbud om at blive kompetenceafklar-
et og få en lavet en job- og uddannelsesplan. 

 ɴ I det første år skal de arbejdsløse have ret til at få et tilbud. 
Først derefter skal pligten til tilbud sætte ind. Forudsætnin-
gen er dog stadig, at de arbejdsløse er enige, i at tilbuddet er 
relevant.

 ɴ Opsagte medarbejdere skal have ret til tilbud allerede i 
opsigelsesperioden. 

 ɴ Private aktører skal kun bruges til forløb for særlige mål-
grupper, og der skal være omfattende kontrol af deres tilbud.

 ɴ Refusionssystemet skal ændres, 

 ɴ så der er 100 % statsrefusion på alle tilbud til de arbejd-
sløse. Det forhindrer kommunernes kassetænkning.

 ɴ så det bidrager til at sikre kvaliteten i indsatsen, så det 
enkelte tilbud klart peger frem mod bestemte job- og ud-
dannelsesmuligheder. 

Fra parkering til perspektiv 
Da kritikken af pipfuglekurserne blev for højlydt, omlagde 
regeringen refusionssystemet, så det i stedet præmierede 
aktivering på arbejdspladserne.  Med det resultat, at andelen af 
arbejdsløse i virksomhedspraktik er strøget i vejret.

Det gælder også ansættelser med tilskud på offentlige 
arbejdspladser. Her arbejder de tilskudsansatte til en løn, der 
svarer til deres dagpenge, samtidig med at de udfører arbejde, 

der før blev udført af ordinært ansatte. Kommunerne har fyret 
tusindvis af medarbejdere med den ene hånd, mens de med den 
anden hånd har ansat tusindvis med tilskud.

Med de nye nyttejob bliver problemet med fortrængning af 
ordinære job endnu større. For det første fordi der skal oprettes 
så mange af dem. For det andet fordi der i modsætning til, hvad 
der gælder tilskudsjob og virksomhedspraktik, ikke er krav om 
”merbeskæftigelse”, altså at ansatte i nyttejob skal ansættes ud 
over normeringen. 

Fortrængningen af ordinært ansatte er ikke kun et prob-
lem for det faste personale, der skal løbe hurtigere og samti-
dig forholde sig til en masse løse kolleger ansat i alle mulige 
ordninger. Det er også et problem for brugerne af de offentlige 
tilbud, hvor børn, syge og gamle oplever at få en ringere be-
handling, Og det går også udover de aktiverede selv, fordi der 
hverken er ressourcer til at opkvalificere dem eller til at ansætte 
dem fast. 

På private arbejdspladser får de tilskudsansatte almindelig 
løn under ansættelsen, og de private arbejdsgivere får kun 
halvt så meget i tilskud som de offentlige arbejdsgivere. Derfor 
bruger de private arbejdsgivere i højere grad tilskudsperioden 
til at rekruttere nye faste medarbejdere. Og derfor er effekten af 
private tilskudsjob meget højere end af offentlige tilskudsjob,

Faktisk viser de nyeste undersøgelser, at der statistisk set 
er en negativ beskæftigelseseffekt, når arbejdsløse ansættes 
med tilskud på offentlige arbejdspladser. Der kan derfor spares 
mange penge, hvis disse tilbud kun gives, når der er et klart 
beskæftigelsesperspektiv i tilbuddet.

Enhedslisten vil en anden vej:
 ɴ Der skal være samme regler for ansættelse med tilskud på 

private og offentlige arbejdspladser. 

 ɴ Alle, der er i tilbud på arbejdspladser, skal have ret til en 
plan, der sikrer udvikling og opkvalificering progressionen 
i forløbet. Arbejdsgivernes skal forpligtes til at gennemføre 
disse planer. Det er det, de får deres tilskud til lønnen for.

 ɴ Det skal være lettere at blive formelt opkvalificeret før, 
under og efter en ansættelse med tilskud.

 ɴ Faglige tillidsrepræsentanter skal godkende, at der er tale 
om merbeskæftigelse og et rimeligt forhold mellem antallet 
at ordinært og ekstraordinært ansatte på arbejdspladsen. 

 ɴ Nyttejob skal afskaffes – alternativt skal timerne tælle 
med til genoptjeningskravet for arbejdsløse på arbejds-
markedsydelse. 

Fra afvikling til udvikling af kvalifikationer
Mens den virksomhedsrettede aktivering er steget, er andelen 
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af arbejdsløse, der får lov til at bruge deres arbejdsløshed til at 
styrke deres kvalifikationer gennem uddannelse, faldet. Og det 
selvom statistikken klart viser, at uddannelse for de fleste er en 
sikker vej til fast arbejde.    

Selvom kommunerne får den høje statsrefusion for ydelser 
til ledige på ordinær uddannelse, får de ikke ret mange penge 
til at betale for selve uddannelsen. Derfor vælger de ofte at 
aktivere de arbejdsløse på arbejdspladser i stedet for på uddan-
nelsesinstitutioner.  

Beskæftigelsesministeren har lovet, at en ny beskæft-
igelsesreform skal sikre, at de arbejdsløse står med bedre 
kvalifikationer den dag, de får arbejde igen, end den dag, de blev 
arbejdsløse. Dette mål kan Enhedslisten kun skrive under på.

Arbejdsmarkedet forandrer sig med lynets hast. De kvalifi-
kationer, der er tilstrækkelige i dag, er det ikke i morgen. Nogle 
jobtyper forsvinder, men andre kommer til. Det er derfor oplagt, 
at arbejdsløse, der er blevet ofre for denne udvikling, skal have 
mulighed for at kvalificere sig til en fast plads på morgendagens 
arbejdsmarked.

De arbejdsløse skal uddannes til at komme i varigt arbejde. 
Ikke bare i det første, det bedste arbejde, som de snart bliver 
fyrede fra igen.

Enhedslisten vil en anden vej: 
 ɴ Et nyt sporskifteredskab skal sikre ret til uddannelse til både 

beskæftigede og arbejdsløse, hvis fagområder er under 
afvikling.

 ɴ Mulighederne for at blive fritaget for rådighed under uddan-
nelse skal styrkes.

 ɴ De arbejdsløse skal igen have ret til 12 ugers selvvalgt 
uddannelse fra 1. ledighedsdag og videre gennem hele 
ledighedsforløbet. 

 ɴ Ufaglærte skal have ret til at tage en erhvervsuddannelse, 
og faglærte skal have ret til videreuddannelse til akademi-
niveau.

 ɴ Staten skal dække jobcentrenes udgifter til uddannelse af de 
arbejdsløse.

 ɴ Retten til uddannelsesorlov med dagpenge skal genindføres 
for både beskæftigede og arbejdsløse. 

 ɴ Medarbejderne i jobcentrene skal uddannes til at give de 
arbejdsløse en kvalificeret vejledning om relevante uddan-
nelsesmuligheder.

Fra kommunen til a-kassen
I 2009 overtog kommunerne ansvaret for hele indsatsen for de 
arbejdsløse, der er medlemmer af en a-kasse. Det syntes Enhed-

slisten ikke, var en god idé.
Kommunerne kender ofte kun deres eget arbejdsmarked 

og kan derfor ikke vejlede de arbejdsløse om jobmuligheder 
på den anden side af kommunegrænsen. Fordi den tidligere 
regering åbent sagde til jobcentrene, at de ikke skulle bruge tid 
på kontakten til virksomhederne, har de ofte heller ikke engang 
overblik over efterspørgslen hos de lokale arbejdsgivere.

Derimod kender de fagligt funderede a-kasser det arbe-
jdsmarked, deres medlemmer arbejder på. De ved også, hvilke 
kvalifikationskrav arbejdsgiverne efterspørger, og hvilke kurser, 
det kan være relevante for deres ledige medlemmer at tage. Og 
gennem den fagforening, der er tilknyttet, har de kontakt til 
arbejdspladser, der søger nye medarbejdere.  

Derfor er det oplagt, at a-kasserne i højere grad inddrages 
i indsatsen for de forsikrede ledige. Som minimum skal a-kas-
serne varetage kontakten til de arbejdsløse i det første år, de er 
ledige.

Da forskellige fagforeninger og a-kasser arbejder sammen 
i lokalområdet, vil a-kasserne også kunne vejlede medlemmer, 
der ønsker at uddanne sig eller søge job på andre fagområder. 

I de sidste år har a-kasserne fået mange flere opgaver, de 
skal løse i beskæftigelsessystemet. Det gælder f.eks. admin-
istrationen af “efterlønsreformen” og den øgede kontrol af de 
arbejdsløse ved rådighedssamtalerne. Men de har ikke fået 
højere statstilskud eller andre ekstra tilskud fra det offentlige til 
at løfte opgaverne. Det er altså a-kassens medlemmer, der har 
betalt, og a-kassens medarbejdere, der har måttet løbe hurti-
gere. 

Enhedslisten vil en anden vej: 
 ɴ I det første år skal medlemmer af en a-kasse kun have 

kontakt med deres a-kasse. Først derefter skal de have deres 
kontakt til jobcentret.

 ɴ A-kasserne skal dækkes økonomisk for nye opgaver. 
Det gælder f.eks. udarbejdelse af jobplaner i samarbejde 
med medlemmer, jobcentre, uddannelsesinstitutioner og 
arbejdsgivere samt intensiv og håndholdt jobformidling via 
samarbejdsaftaler med arbejdsgiverne.

Rådighedsvurderingen skal blive 
i a-kasserne
I dag ligger den såkaldte rådighedsvurdering af de arbejdsløse i 
a-kasserne. Enhedslisten mener, at der ligger den godt. 
Det fremgår bl.a. af, at Arbejdsmarkedsstyrelsens revision kun 
har fundet få fejl i a-kassernes rådighedsvurderinger. Men de 
fandt mange flere fejl i kommunernes rådighedsvurderinger af 
de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere.

Derfor virker det malplaceret, når KL, Venstre og nu også DA 
kræver, at kommunerne skal overtage rådighedsvurderingen 
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fra a-kasserne. Argumentet lyder, at når kommunerne er med til 
at betale for dagpengene, skal de også bestemme, om de arbejd-
sløse er berettigede til at få dagpenge.

Men for det første bliver kommunerne under ét fuldt dæk-
ket af staten for deres udgifter til dagpengene. For det andet 
har a-kassen som en medlemsejet forening mindst lige så stor 
interesse i at sikre, at medlemmerne står til rådighed for arbe-
jdsmarkedet.

Når kommunerne og højrefløjen vil tage rådighedsvur-
deringen fra a-kasserne, handler det derfor mere om, at de 
vil begrænse a-kassernes og fagforeningernes indflydelse i 
samfundet.

Hvis a-kasserne må afgive rådighedsvurderingen, vil de 
samme borgerlige kræfter stille krav om, a-kasserne de også 
skal afgive dagpengeudbetalingen. Derefter er der ikke langt til 
en obligatorisk statslig a-kasse, der, som erfaringerne fra Norge 
og Sverige viser, gør det mindre attraktivt at være medlem af en 
a-kasse og en fagforening. Især når trygheden i dagpengesys-
temet er blevet så ringe, som den er.

Færre medlemmer betyder mindre indflydelse. Dermed vil 
magtfordelingen mellem klasserne i det danske samfund blive 
endnu mere skæv. Til gavn for de rige og stærke og til skade for 
dem, der ikke er født med en guldske i munden. 

Enhedslisten vil en anden vej:
 ɴ Vurderingen af de arbejdsløses rådighed skal fortsat ligge i 

a-kasserne.

 ɴ Staten og a-kasserne skal finansiere dagpengeudbetalin-
gerne uden kommunernes indblanding. 

Et nyt arbejdsmarkedspolitisk system
Med arbejdsmarkedsreformen i 2007 blev arbejdsmarked-
srådene erstattet af beskæftigelsesråd. Rådene fik ikke bare nyt 
navn, men også en ændret funktion og kompetence. 

Mens arbejdsmarkedsrådene havde stor indflydelse på 
indsatsen i den statslige arbejdsformidling (AF), har beskæft-
igelsesrådene kun en rådgivende rolle over for jobcentrene i 
kommunerne.

Dermed har arbejdsmarkedets parter fået mindre indfly-
delse på arbejdsmarkedspolitikken. Det er et problem, fordi 
parterne ved mere om det lokale arbejdsmarked, end jobcen-
trene gør. Og for fagbevægelsen er det et problem, at man ikke 
har indflydelse på den beskæftigelsesindsats, som medlem-
merne udsættes for.

Når parterne får mindre magt, får embedsapparatet større 
magt. Det går ud over den demokratiske styring af arbejds-
markedspolitikken. 

I dag er der 91 jobcentre. Enhedslisten synes, at det er alt 
for mange. Det lokale arbejdsmarked er større end den enkelte 

kommune. Undersøgelser viser, at landet er opdelt i 8 regionale 
arbejdsmarkeder, som folk typisk søger job indenfor.

Selvom kommunerne klager over, at staten har lagt snævre 
bånd om deres beskæftigelsespolitik, kan vi konstatere, at der 
er stor forskel på, hvad de arbejdsløse bliver tilbudt i de forskel-
lige kommuner. Vilkårligheden er stor, og det går ud over de 
arbejdsløses retssikkerhed. Det kan f.eks. ikke passe, at det er 
kommunegrænsen, der afgør, om man kan få uddannelse eller 
ej. 

Medarbejderne skal løbende uddannes til at varetage indsat-
sen over for de arbejdsløse. Men siden kommunerne overtog 
opgaven, er det gået ned ad bakke med kompetencerne i jobcen-
trene. Mange af de ansatte har ingen eller kun en administrativ 
uddannelse, og det går ud over kvaliteten i indsatsen. 

Enhedslisten vil en anden vej:
 ɴ Parterne skal igen have reel indflydelse på den lokale arbe-

jdsmarkedspolitik,

 ɴ Rådene skal styre embedsværket, ikke omvendt.

 ɴ Der skal være færre jobcentre – og de skal være i statsligt 
fremfor i kommunalt regi.  Der kan f.eks. oprettes et hoved-
jobcenter i hver af de 8 regionale arbejdsmarkeder. Men der 
skal også være et fintmasket net af filialer, så ingen arbejd-
sløse skal rejse langt for at komme i kontakt med jobcentret. 

 ɴ Personalet i jobcentrene skal uddannes, så de er klædt på til 
at sikre kvalitet i indsatsen til de arbejdsløse.


