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Forord

Udliciteringen af beskæftigelsesindsatsen er et afgørende nybrud i dansk be-
skæftigelsespolitik, et nybrud som har væsentlige konsekvenser for styrin-
gen, organiseringen, implementeringen og resultaterne af beskæftigelsespo-
litikken. I denne bog er formålet at kortlægge, hvad der sker med beskæfti-
gelsesindsatsen, når den udliciteres til andre aktører. Kan der skabes et mar-
ked for beskæftigelsesindsatser, og hvordan udvikler et sådan marked sig? 
Hvilke konsekvenser har udliciteringen for styringen og organiseringen af 
beskæftigelsespolitikken? Og får beskæftigelsespolitikken et nyt indhold og 
en anden karakter?  
 Med denne udlicitering lægger Danmark sig i forlængelse af en internati-
onal tendens, hvor flere lande enten har, eller er i gang med, at udlicitere he-
le eller dele af de offentlige beskæftigelsessystemer. Længst fremme med 
denne proces, både omfangs- og tidsmæssigt, er Australien og Holland. Her 
er der gennemført fuldskala udliciteringer af de tidligere offentlige beskæf-
tigelsessystemer. Det vil eksempelvis sige, at eksterne serviceudbydere på 
kontrakt har overtaget alle funktioner omkring reintegration af arbejdsløse 
på arbejdsmarkedet. For Australiens vedkommende blev en model dækken-
de hele systemet gennemført i 1998, og tilsvarende for Holland i 2001. I bo-
gen foretager vi en sammenlignende analyse af erfaringerne med et udlicite-
ret beskæftigelsessystem i Australien, Holland og Danmark. 
 Den overordnede politiske intention med at udlicitere beskæftigelsesind-
satsen kan siges at være at gå fra statens styrende hånd til markedets usynli-
ge hånd. Forestillingen bygger på en antagelse om, at store offentlige bu-
reaukratier, som den statslige arbejdsformidling, er for ineffektive, dyre og 
dårlige. Hvis beskæftigelsesindsatsen i stedet leveres af andre – navnlig pri-
vate – aktører, som styres ved hjælp af økonomiske incitamenter, vil dette 
medføre bedre og billigere tjenesteydelser. Vi vurderer i bogen i hvor høj 
grad dette er tilfældet. 
 Denne bog omhandler først og fremmest erfaringerne med brugen af an-
dre aktører i Australien og Holland, hvor man er længst fremme i afprøv-
ningen af en markedsmodel. Spørgsmålet er hvad Danmark kan lære af dis-
se lande på dette område. I forhold til den massive internationale opmærk-
somhed omkring den relativt succesfulde danske arbejdsmarkedsmodel, 
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vendes perspektivet rundt i dette projekt: Hvad kan Danmark lære af både 
positive og negative erfaringer fra pionererne indenfor udliciteringen af be-
skæftigelsesindsatsen.  
 I studierne af Danmark, Holland og Australien har vi mødt stor velvillig-
hed fra såvel myndigheder som de mange andre interviewede, der repræsen-
terer de forskellige aktører på feltet. Uden den kvalificerede hjælp fra vores 
forskerkollegaer havde denne analyse været meget svær at gennemføre. Til 
alle skal lyde en stor tak for hjælpen. Særligt vil vi dog gerne takke Profes-
sor Mark Consindine fra Melbourne Universitet og Els Sol fra Hugo Sinz-
heimer Instituttet på Amsterdam Universitet, Og tak til Professor Per 
Kongshøj Madsen fra CARMA, der har læst og kommenteret manuskriptet. 
Endelig skal rettes en tak til Connie Krogager, som har stået for opsætning 
og layout af bogen.  
  Forfatterne til denne rapport er Thomas Bredgaard og Flemming Larsen. 
Lars Rune Møller har som forskningsassistent koordineret dataindsamling, 
udarbejdet arbejdspapirer til rapporten, samt deltaget i de første analyser. 
Undersøgelsen er finansieret af Beskæftigelsesministeriets Forskningspulje. 

Aalborg, CARMA  
Thomas Bredgaard og Flemming Larsen 
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