Målet er job - borgerne viser vejen
Nyt syn og ny tilgang til voksne uden fodfæste på arbejdsmarkedet
Dato: 22. juni 2021

1) Det KL foreslår
KL har tre pejlemærker for en styrket indsats for voksne uden fodfæste på
arbejdsmarkedet

En helhedsorienteret indsats på borgerens præmisser
KL foreslår, at kommunerne skal have mulighed for at tilrettelægge en helhedsorienteret indsats mere fleksibelt således, at borgerens behov frem for
proceskrav er i centrum.

Tillid og faglighed skal sikre at borgeren lander rigtigt
KL foreslår markant forenklede krav til afklaring og afprøvning forud for indstilling til rehabiliteringsteamet.
KL foreslår at lade det være op til jobcenteret og medarbejderne at vurdere,
hvilken dokumentation der er relevant at indhente i den konkrete sag og
hvem, der skal deltage i mødet.

Ydelser med fokus på tryghed om økonomien og gevinsten ved job
KL foreslår, at der skabes større tryghed og gennemsigtighed omkring kontanthjælpsmodtageres økonomiske situation.
KL foreslår, at de økonomiske incitamenter til at tage job synliggøres.
KL opfordrer Folketinget til at gribe bolden fra Ydelseskommissionen og hurtigst muligt vedtage et nyt forenklet kontanthjælpssystem.
2) Det vi skal finde ud af sammen
Der findes ikke nemme svar på komplekse problemer. Derfor skal vi turde
tage fat om dilemmaerne. Reformkommissionen har givet bolden op. KL peger på, at der er brug for grundlæggende debat om tre centrale områder:
Hvordan skaber vi plads på arbejdsmarkedet?
– Mange virksomheder viser allerede rummelighed og fleksibilitet –
men der er behov for at hjælpe mere på vej
– En mulighed er særlige ordninger, som gør det mere attraktivt at ansætte personer på kanten af arbejdsmarkedet som fx ordninger svarende til IGU-ordningen
Hvor længe kan en ydelse være midlertidig?
– Kontanthjælpen er skabt som en midlertidig ydelse, men ender i
praksis med at blive permanent for mange aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
– Signalet i en midlertidig ydelse er vigtigt – omvendt kan det kræve
fleksibilitet og længere forløb at gribe nogen borgeres potentiale
– Ydelseskommissionen er kommet med ét bud – lad os tage snakken
Hvordan udnytter vi styrkerne ved sanktioner bedst?
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’Ret og pligt’ forpligter borgeren til at spille med – men truslen om
sanktioner kan omvendt nedbryde den tillidsfulde relation
Her kan større fleksibilitet og fagligt skøn hos medarbejderen være
med til, at sanktioner bliver et værktøj frem for en evig trussel

3) Det vi ved
Hvem er de?
– Tre fjerdedele er ufaglærte
– To tredjedele har ikke bestået 9. klasses dansk og matematik
– 8 ud af 10 har væsentlige helbredsproblemer
– Knap halvdelen har haft et forløb i hospitalspsykiatrien indenfor 5 år
– En fjerdedel har væsentlige misbrugsproblemer
Hvad sider de selv?
– Et overvældende flertal drømmer om at få et job eller anden funktion, hvor de kan bidrage
– Ønske om afbureaukratisering af sagsbehandlingen og styrket kombinationen af beskæftigelsesindsatser og sociale indsatser
Hvad ved vi virker?
– Relationen mellem borger og medarbejder er afgørende; særligt
sagsbehandlerens tro på borgeren har effekt
– Beskæftigelsesindsatser virker bedre, når de forløber parallelt med
sociale, helbredsmæssige og andre indsatser for borgeren
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