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Til borgmesteren 

Udvælgelsesproces vedr. velfærdsaftaler på beskæftigelsesom-
rådet 

 
Kære borgmestre 
 
I den netop indgåede økonomiaftale har regeringen og KL aftalt, at der 
udover udbredelse af velfærdsaftaler på dagtilbuds-, folkeskole- og æld-
reområdet også skal indgås velfærdsaftaler med fire kommuner på be-
skæftigelsesområdet.  
 
KL har aftalt med regeringen, at alle interesserede kommuner skal have 
mulighed for at melde ønske ind om at blive velfærdskommune på be-
skæftigelsesområdet. Vi har derfor aftalt, at interesserede kommuner hur-
tigst muligt melder ind til KL. Regeringen vil herefter på baggrund af til-
meldinger til KL udpege fire kommuner. Det er målet, at udpegningen 
sker umiddelbart efter sommerferien. 
 
Beskæftigelsesområdet var jo desværre ikke omfattet af den første 
runde, hvor syv kommuner blev frisat fra statslige regler på dagtilbuds-, 
folkeskole- eller ældreområdet. Årsagen til den korte proces er, at udpeg-
ningen af velfærdskommuner på beskæftigelsesområdet skal ske inden 
udpegningen af kommuner på de øvrige velfærdsområder. Det er kun 
muligt at blive velfærdskommune på ét område. De kommuner, der ikke 
bliver valgt som velfærdskommune på beskæftigelsesområdet har mulig-
hed for at melde ind med deres ønsker på de andre områder. 
 
Da det er en meget kort frist, kan I give en administrativ tilkendegivelse 
om, hvorvidt I er interesseret mhp. efterfølgende politisk godkendelse i 
kommunalbestyrelsen. Det vigtigste kriterium er et stærkt politisk ejer-
skab til at ville vise en ny vej for beskæftigelsesindsatsen til gavn for bor-
gere og virksomheder. 
 
KL vil også snarest sende et brev ud til alle kommuner vedrørende pro-
cessen for at kunne tilkendegive interesse for at indgå velfærdsaftale 
med regeringen på de øvrige områder (dagtilbud, folkeskole og ældre). 
Her vil der blive længere frist for at melde ind (afklaring af det præcise 
tidspunkt er i gang). Det er altså kun, hvis man ønsker at indgå en vel-
færdsaftale på beskæftigelsesområdet, at man skal melde tilbage på nu-
værende tidspunkt.  
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I bedes sende jeres tilkendegivelse vedr. ønske om velfærdsaftale på be-
skæftigelsesområdet til Annika Rosendal, arne@kl.dk, senest mandag 
den 8. august med angivelse af kontaktperson. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Martin Damm 

Kristian Vendelbo 
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