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Spørgsmål nr. S 663: 

”Hvilke konkrete initiativer agter ministeren at tage for at begrænse 
bureaukratiet på arbejdsmarkedsområdet, som blandt andet ”STOP 
BUREAUKRATIET” har synliggjort på hjemmesiden http://www.min-a-
kasse.dk/stop-bureaukratiet?” 
 
Endeligt svar: 

Jeg er enig i, at regelsættet på a-kasseområdet er meget omfattende, men 
der er immervæk også sket meget på de 60 år, hvor ”min A-kasse” siger, 
at antallet af sider er steget fra 421 til i 22.408. Men ingen vil vel ønske 
sig tilbage. 
 
Jeg vil imidlertid gerne være med til at nedbringe antallet af regler, og 
arbejdet med dette begyndte allerede i februar 2009, hvor regeringen, 
Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og De Radikale indgik aftale om 
regelforenkling i jobcentrene. 
 
Denne aftale indebar ændringer i ungeindsatsen, sanktionsreglerne og 
jobcentrenes modtagelse. Derudover har jeg – som de fleste vist er 
bekendt med – i foråret 2010 opfordret alle til at komme med forslag til, 
hvordan vejen til jobbet kan blive mindre bøvlet. Jeg efterlyste ideer til at 
forenkle beskæftigelsesindsatsen på hjemmesiden Væk 
MedBøvletInger.dk, og der er i den forbindelse kommet over 1.700 
henvendelser. 
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Der er kommet bidrag fra mange af de grupper, der er i kontakt med 
jobcentrene, og fra medarbejderne selv. Det betyder, at ledige, 
virksomheder, a-kasser, jobcentre og andre interessenter har været med til 
at pege på løsninger, der kan gøre sagsbehandlingen i jobcentrene mere 
enkel og effektiv. 
 
Der er blevet holdt en række fokusgruppeinterview med deltagelse af 
jobcentre, a-kasser, virksomheder og ledige, hvor de forskellige forslag til 
forenkling af beskæftigelsesindsatsen er blevet drøftet. Endvidere har a-
kasserne bidraget med et særskilt ”bøvle-katalog”, som jeg har holdt 
møde med A-kassernes Samvirke om. Alle forslagene er nu ved at blive 
gennemgået og vurderet. Der har været mange gode forslag – en del af 
disse er dog i modstrid med hinanden, ligesom der er over- 
lap mellem en del forslag. 
 
Jeg forventer, at komme med et politisk udspil om afbureaukratisering 
snarest. 
 
Venlig hilsen 
Inger Støjberg 
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