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Vedrørende barrierer for en styrket opkvalificeringsindsats

Kære Thomas Kastrup-Larsen og Lars Goldschmidt
Mange tak for jeres brev til undertegnede og Børne- og Undervisningsministeren,
Pernille Rosenkrantz-Theil. Vi har aftalt, at jeg svarer på vegne af os begge.
Først og fremmest vil jeg sige tak for, at I har indledt et samarbejde om at finde
løsninger på tværs af jobcentre og uddannelsesinstitutioner, og at I sender jeres
ideer videre til os.
I starten af det nye år vil anden halvdel af Serviceeftersynet blive offentliggjort,
hvori der er analyser af seks ugers jobrettet uddannelse, puljen til uddannelsesløft,
jobrotationsordningen, ordinær uddannelse og voksenlærlingeordningen.
Det samlede serviceeftersynet vil indgå i reformarbejdet med en større justering af
uddannelsesindsatsen på beskæftigelsesområdet. Arbejdet bliver lavet i et tæt samarbejde mellem Beskæftigelsesministeriet og Børne- og Undervisningsministeriet
samt inddragelse af øvrige interessenter.
Jeg noterer mig allerede nu, at I ønsker, at administrationen af opkvalificeringsindsatserne smidiggøres, og at vi på tværs af fagområder får et mere ensartet fokus i
indsatsen. Jeg er helt enig i, at vi skal fokusere på at lette administrationen og forbedre samarbejdet mellem uddannelses- og beskæftigelsesområdet yderligere.
Første del af serviceeftersynet pegede ligeledes på, at komplekse regler spænder
ben for borgeres brug af ordningerne. Regeringen har med opkvalificeringsaftalerne fra i sommers taget første skridt på vejen til en forenkling, hvor vi blandt andet har vedtaget varige forbedringer af puljen til uddannelsesløft og styrket og forenklet den regionale uddannelsespulje.
Endelig efterspørger I et større fokus på, hvordan vi rekrutterer og fastholder deltagerne, så de faktisk får færdiggjort deres opkvalificeringsaktivitet.

Jeg vil tage alle tre forslag med videre i arbejdet for en ny opkvalificeringsreform.
Venlig hilsen

Peter Hummelgaard
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