Danmark har brug for
kvalificeret arbejdskraft
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Danmark har behov for en dygtig arbejdsstyrke
med høje kvalifikationer og kompetencer på
et foranderligt arbejdsmarked. Derfor skal
mennesker i job vedvarende have mulighed for
at udvikle deres kvalifikationer og kompetencer.
Vi skal understøtte, at de medarbejdere, der
nærmer sig pensionsalderen, får lyst til at blive
længere på arbejdsmarkedet, og vi skal blive
bedre til at fastholde seniormedarbejdere og
personer med en nedsat arbejdsevne.
Ledige skal have mulighed for at udvikle
deres kompetencer. De unge, der har
færdiggjort en uddannelse, men som også
mangler erhvervserfaring, skal hjælpes til at
få foden indenfor arbejdsmarkedet. Ledige
seniorer skal tilbydes en målrettet indsats og
kontanthjælpsmodtagere med andre problemer
end arbejdsløshed, skal have en bedre og
bredere indsats.

ØGE ARBEJDSTIDEN FOR DELTIDSANSATTE
Et stort antal stillinger inden for
velfærdsområderne tilbydes alene som
deltidsstillinger på fx 25-30 timer om ugen.
Manglen på arbejdskraft i fx sundhedssektoren
kan effektivt afhjælpes ved at øge timetallet
for medarbejdere med nedsat tid. Der er et
stort ubrugt potentiale i arbejdsstyrken. Det
gælder også i den private sektor. En ny FTF’s
undersøgelse viser, at 83.000 deltidsansatte
ønsker at arbejde i snit 11 timer mere om ugen.
Det vil give 25.000 flere fuldtidsbeskæftigede
på arbejdsmarkedet.
Derfor foreslår FTF
• At arbejdsgivere nedbringer manglen
på kvalificeret arbejdskraft ved at øge
arbejdstiden op til fuld tid for de mange
medarbejdere med nedsat tid, som ønsker
en højere arbejdstid.

JEG BLEV TVUNGET NED I TID
Albert Christensen arbejder som pædagog i
Hvinningdalskolens SFO. Først startede han
med 35 timer pr. uge. Så blev timetallet sat
ned til 33 timer, og efter skolereformen blev
timetallet igen sat ned til 25 timer. 20 timer
ligger i SFO’en og 5 timer foregår i skolen.
Alt sammen dikteret af arbejdsgiveren. Albert
har valgt at blive i jobbet og ikke søge om

supplerende dagpenge. Men han er ikke
tilfreds. ”Jeg vil meget gerne arbejde mere
– gerne over 30 timer. Så hvis man mangler
personale – så sæt mig op i tid”.
Albert deler frustrationerne med 83.000 andre
lønmodtagere, der arbejder på deltid, og som
gerne vi arbejde flere timer
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DELTIDSUNDERSØGELSE
Ny FTF analyse viser, at der er et uudnyttet
arbejdskraftspotentiale på 25.000 ekstra
hænder.
83.000 deltidsbeskæftigede står klar til at
arbejde i snit 11 timer mere om ugen. Det vil
give 25.000 flere fuldtidsbeskæftigede på
arbejdsmarkedet.
FTF har på baggrund af arbejdskraftkraftundersøgelsen (AKU) foretaget en analyse
af, hvor mange deltidsansatte, der ønsker

EN MERE KVALIFICERET ARBEJDSSTYRKE
Mange beskæftigede har ikke mulighed for at
udvikle deres kompetencer udover det job, de
aktuelt bestrider. Det er svært for medarbejdere
at skifte job eller branche, når det arbejde, de
hidtil har udført, ikke længere efterspørges.
FTF foreslår at forbedre:
• mulighed for sporskifte. Der skal tilbydes
efter- og videreuddannelsestilbud,
som kan bidrage til sporskifte væk
fra omstillingsberørte brancher og
arbejdsfunktioner. Erfaringen er, at
den enkelte arbejdsgiver ikke bidrager
til uddannelse ud af jobfunktionen
og branchen. Derfor er der behov for
uddannelsestilbud til sporskifte.
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at arbejde mere. Undersøgelsen viser, at
der et stort arbejdsudbudspotentiale blandt
deltidsansatte, der ønsker flere timer. Hver
femte deltidsansatte tilkendegiver, at de gerne
vil arbejde mere.
Det største antal ekstra hænder skal findes
blandt de deltidsbeskæftigede med en
erhvervsuddannelse eller en kort- mellemlang
videregående uddannelse. Her ønsker 41.000
deltidsbeskæftigede at arbejde flere timer.

•

At der for at understøtte sporskifte etableres
en fleksibilitetspulje, hvor beskæftigede
inden for brancher og/eller jobfunktioner,
som er særligt omstillingsberørte, får
tilskud til efter- og videreuddannelse til jobs
udenfor deres område. Puljen skal gælde
alle omstillingstruede medarbejdergrupper
uanset deres uddannelsesbaggrund.
Tilskuddet skal kunne dække både
deltagerbetaling og understøttelse under
uddannelsen. Udpegningen af særligt
omstillingsberørte brancher sker i dialog
med arbejdsmarkedets parter.

SENERE TILBAGETRÆKNING OG
FASTHOLDELSE PÅ ARBEJDSMARKEDET
Der er fortsat brug for konkrete initiativer, der
understøtter, at lønmodtagerne kan blive flere
år på arbejdsmarkedet. Lønmodtagere, der
ønsker at arbejde efter folkepensionsalderen,
skal ikke straffes økonomisk Det skal også
være lettere at fastholdere medarbejdere
i deres nuværende job, når de på grund af
sygdom eller en ulykke har mistet dele af deres
arbejdsevne.
FTF foreslår
• A t lønmodtagere med indkomster
indtil 350.000 kr. årligt ikke skal betale
arbejdsmarkedsbidrag, efter de har nået
folkepensionsalderen. Personer, der

arbejder efter folkepensionsalder, har ikke
ret til dagpenge, aktivering mv. Derfor skal
de ikke betale arbejdsmarkedsbidrag.

• A t fortsatte pensionsindbetalinger efter
pensionsalderen fritages for modregning i
ældrecheck og folkepensionstillæg

• A t medarbejdere med nedsat arbejdsevne
fastholdes. Medarbejdere, der allerede er
i job, skal have en kort og smidig vej til et
fastholdelsesfleksjob på deres hidtidige
arbejdsplads. Derfor foreslår FTF at afskaffe
kravet om, at den syge skal have været
ansat i mindst 12 måneder på særlige vilkår,
inden vedkommende kan blive tilbudt et
fastholdelsesfleksjob.

FASTHOLDELSESFLEKSJOB
Beskæftigelsesministeriets evaluering af
reformen af førtidspension og fleksjob viser, at
mens der med reformen er oprettet langt flere
nye fleksjob end forventet, ligger antallet af de
såkaldte fastholdelsesfleksjob i bedste fald på
niveau med før reformen. Her ansættes man
som ledig i et fleksjob i den virksomhed, hvor

man i forvejen har været ansat i et ordinært job.
Men både kommuner og virksomheder oplever,
at dokumentationen for fastholdelsesfleksjob er
besværlig. Mere end halvdelen af virksomhederne tilkendegiver, at de har fået hjælp af
jobcentret til at dokumentere deres indsats for
at fastholde medarbejderen.
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OPKVALIFICERING AF LEDIGE
Der er brug for kvalificerede uddannelsestilbud,
hvis de ledige skal være en del af en fleksibel
arbejdsstyrke. Her bør indsatsen for unge
have et særskilt fokus. Ledigheden blandt
25-29-årige er fortsat langt højere end blandt
andre aldersgrupper, og dimittender udgør en
væsentlig del af denne aldersgruppe. Desuden
skal seniorer, der bliver ledige, hurtigst muligt
tilbage i job.
FTF foreslår:
• A t fjerne varighedsbegrænsningen på
6 ugers uddannelse til ledige i de første
6 måneders ledighed. Det vil medføre,
at ledige kan tilbydes uddannelse uden
snæver varighedsbegrænsning.

• A t opkvalificerende kurser i forbindelse
med opkvalificeringsjobs kan bevilges
af a-kasserne. Det vil især tilgodese
IT-branchen, der mangler kvalificerede
IT-folk, og sikre et bedre match mellem
kompetencekrav til systemudviklere
og programmører og ledige med
IT-kompetencer
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• A t videreføre traineeordningen for ledige
dimittender. Bevillingen til traineeordningen
for ledige dimittender udløber med
udgangen af 2018. Effekterne af
ordningen er gode. 56 pct. af deltagerne
har opnået beskæftigelse 3 måneder
efter traineeforløbet, mens 68 pct. har
et halvt år efter og ca. 80 pct. efter et
år. Knap hver fjerde traineedeltager er
kommet i beskæftigelse under selve
traineeindsatsen.

• A t varslingspuljerne åbnes for virksomheder
med ned til 20 ansatte, der gennemfører
større afskedigelser (mindst 50 pct.). Det
betyder, at der kan finansieres en job- og
kompetenceafklaringsindsats overfor
afskedigede i opsigelsesperioden.

• A t ledige seniorer med op til 5 år tilbage
før pensionsalderen skal gives et særligt
kompetence- og jobrettet forløb fra første
ledige dag. Målet er, at seniorerne skal i job
senest inden 6 måneders ledighed.

STYRKET INDSATS FOR BORGERE PÅ
KANTEN
Der er brug for en langt bedre - og bredere indsats for ledige, der har andre problemer end
arbejdsløshed. Borgere med komplicerede og
sammensatte problemer skal ikke tilbydes det
hurtigste og billigste tilbud. Det er langt mere
hensigtsmæssigt at investere i indsatser, der
hjælper borgerne i job.
FTF foreslår:
• A t Jobfirst-indsatsen overfor aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere videreføres. Projektet har vist gode effekter og
bør videreføres.

• A t der oprettes en pulje til opkvalificering
af kontanthjælpsmodtagere gennem
praktikforløb og konkret virksomhedsrettet
kompetenceudvikling, der knytter sig
direkte til arbejdsopgaver i det konkrete
job.

• A t

Revalideringsordningen styrkes.
Revalidering skal sidestilles med andre
redskaber i beskæftigelsesindsatsen
og være en del af Lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats. Revalidering
skal gives til de borgere, som har en
nedsat arbejdsevne, men som med en
revalideringsindsats vurderes at kunne
opnå selvforsørgelse på det ordinære
arbejdsmarked. Revalidering er i dag
subsidiær til anden lovgivning og skal kun
anvendes, hvis erhvervsrettede aktiviteter
efter beskæftigelsesindsatsloven eller
anden lovgivning ikke er tilstrækkelige til, at
personen kan klare sig selv.

• A t den helhedsorienteret indsats styrkes, hvor også sundhedsområdet inddrages, med én plan og én fast koordinerende sagsbehandler for borgere med
sammensatte udfordringer, som kan bringe
dem nærmere arbejdsmarkedet.

JOBFIRST
JobFirst er et kontrolleret forsøg med særligt
tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere
på kanten af arbejdsmarkedet. Det primære
mål er, at deltagerne opnår ordinære løntimer.
Borgeren skal fra dag ét i gang med at møde
og fx ”snuse” til forskellige virksomheder og
arbejdsopgaver for at finde det rette match.
Når det rette match er fundet, sikres borgeren

som led i JobFirst den nødvendige støtte til at
blive fastholdt i en virksomhedsrettet indsats.
Midtvejsevalueringen af JobFirst viser, at
de borgere, der deltager i JobFirst, har øget
sandsynlighed for at opnå ordinære timer i
beskæftigelse sammenlignet med de borgere,
der ikke deltager.

REVALIDERING
Revalidering er gennem de seneste år blevet
nedprioriteret til fordel for andre indsatser i
beskæftigelsesindsatsen. Dette til trods for
at flere analyser viser en betydelig bedre
effekt i forhold til selvforsørgelse end andre
indsatser for borgere med nedsat arbejdsevne
som fx ressourceforløb. En FTF-analyse
fra oktober 2017 viser, at 59 pct. af de

personer, der har afsluttet en revalidering, er
tilknyttet arbejdsmarkedet 6 måneder efter
endt revalidering. Revalidering anvendes
til personer, der har en nedsat arbejdsevne
og som gennem optræningen, omskoling,
eller uddannelse kan vende tilbage til
arbejdsmarkedet.
.
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Hovedorganisation for 450.000
offentligt og privat ansatte

