FTF‐A: Det er en god dag for vores ledige
FTF‐A glæder sig over, at a‐kasserne skal have ansvaret for de ledige de første seks måneder. Og håber, at
politikerne vil glemme valgkamp for en stund.
Udspillet til en beskæftigelsesreform tegner gode takter for det danske arbejdsmarked og de ledige, mener
a‐kassen FTF‐A.
”Det er en god dag for vores ledige i dag. Den bedste nyhed, vi kunne få fra beskæftigelsesministeren, er, at
a‐kasserne skal have ansvaret for de forsikrede ledige de første seks måneder. Det er en stor fordel for
vores ledige,” siger FTF‐A’s formand, Knud Grøngaard.
”A‐kasserne har et indgående kendskab til medlemmernes fagområder, så det ville være helt forkert ikke at
udnytte det, og det har Mette Frederiksen heldigvis været enig med os i,” siger Knud Grøngaard.
I reformen lægges vægt på en tidlig, målrettet indsats. Det er et vigtigt signal, og FTF‐A har erfaring for, at
det har effekt.
”Vi ved, at en tidlig og målrettet indsats virker. Vi har med stor succes gennemført traineeforløb for ledige
dimittender, hvor de har fået kurser, coachingforløb og praktik. Syv ud af ti er kommet i job umiddelbart
efter forløbet – i nogle faggrupper endnu flere,” siger Knud Grøngaard.
I udspillet får faglærte og ufaglærte ledige en uddannelsesret, hvor de kan få lov til at vælge mellem en
række fastlagte kurser, der er jobrettede. Endnu har vi ikke set den præcise formulering, men FTF‐A minder
om, at det er vigtigt at huske, at selvom man har en uddannelse, kan der godt være behov for
opkvalificering for at komme i job.
”Vi håber, at Mette Frederiksen også vil lægge op til, at vores grupper kan få et jobrettet kursus. Vi er helt
enige i, at kurserne skal have et klart jobsigte, og det er også afgørende for vores medlemmer at kunne få
del i,” siger Knud Grøngaard.
Endnu er udspillet til reformen ikke præsenteret i sin fulde længde og efterfølgende venter forhandlinger
på Christiansborg.
”Vi opfordrer klart partierne til at lægge storpolitik og valgkamp til side i denne sammenhæng og arbejde
sammen om at sikre de bedste forhold på det danske arbejdsmarked, så vi kan bringe ledigheden ned,”
fastslår Knud Grøngaard.
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