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Indsatsen til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

CVR 10172748

Kære medlemmer af Beskæftigelsesråddet
Mange tak for jeres brev. Det glæder mig at læse, at I også har fokus på de elementer, som vi arbejder med i udviklingen af den beskæftigelsesrettede indsats.
Jeg er helt enig i, at der skal være gennemskuelige rammer for borgeren – både for
så vidt angår ydelser og indsats. Derfor fremlagde regeringen også et udspil om en
forenklet beskæftigelsesindsats i november sidste år. Udspillet vil betyde, at borgerne vil blive mødt af krav og regler, der er lettere at forstå, og som virker rimelige for den enkelte. Som I ved, er udspillet under forhandling, og jeg håber snart at
kunne lande en aftale.
Et andet udspil, der bidrager til at skabe mere gennemskuelige rammer for borgeren, er regeringens udspil om sanktioner og styrket kontrol med offentlige ydelser,
som blev lanceret i marts 2018. Med udspillet ønsker regeringen at forenkle antallet af sanktionssatser fra de nuværende 80 satser på kontanthjælpsområdet til fire
satser, så både kommuner og borgere ved, hvor meget borgeren kan blive trukket i
ydelse. Det vil også hjælpe kommunerne til i højere grad at administrere reglerne
korrekt og begå færre fejl. Samtidig vil vi skærpe sanktionerne for ledige, der fx
ikke vil tage imod tilbud eller udebliver fra aktiveringstilbud. Sanktioner skal også
falde hurtigere end i dag, så de ledige har lettere ved at forstå, hvad der er årsagen
til, at bliver trukket i ydelse.
I skriver, at det er et sundt udgangspunkt at møde borgerne som jobparate. Det er
jeg meget enig i.
Regeringen lægger derfor også op til, at flere kontanthjælpsmodtagere skal stå til
rådighed for arbejdsmarkedet, og at der skal være bedre mulighed for, at blive opkvalificeret. Tanken er, at alle aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der er omfattet af 225-timersreglen, skal visiteres som jobparate og dermed få en hjælp med
mere fokus på arbejdsmarkedet. Det vil betyde, at godt 20.000 personer løftes tættere på arbejdsmarkedet ved at blive jobparate og bliver omfattet af en mere jobrettet indsats. Da det er afgørende, at de ledige har de kvalifikationer, som efterspørges af virksomhederne, vil vi desuden udvide den regionale uddannelsespulje. Det
vil give kontanthjælpsmodtagerne mulighed for kortere uddannelsesforløb inden
for områder med mangel på arbejdskraft.
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Jeg er også helt enig i, at der er et stort potentiale i at anlægge en investeringstankegang i kommunerne, hvor der fx investeres i indsatsen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Jeg ved, at nogle kommuner allerede har rigtig gode erfaringer med det blandt andet med fokus på investering i en lav sagsstamme. For en lav
sagsstamme for den enkelte medarbejder giver gode forudsætninger for at kunne
give individuel støtte til borgeren, så borgeren får den rette hjælp til at få fodfæste
på arbejdsmarkedet. Det er også tanken med ”Flere skal med” projektet.
Med indsatsen i ”Flere skal med” får aktivitetsparate borgere individuel støtte fra
en personlig jobformidler med kendskab til arbejdsmarkedet, som skal hjælpe borgeren med at finde det rette match med en virksomhed. Jobformidleren skal desuden opbygge en tillidsbaseret relation til borgeren, og indsatsen skal tage udgangspunkt i borgerens eget jobmål, så indsatsen opleves som meningsfuld. På den måde
kommer den aktivitetsparate borger med ”Flere skal med” endnu mere i centrum,
og der er fokus på ordinære timer fra start og progression mod flere ordinære timer.
Jeg ser frem til at læse jeres kronik – og glæder mig over, at I er enige i, at det er
vigtigt at have fokus på de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Det er blandt
andet derfor, at der også med satspuljeaftalen for 2018 er afsat midler til en indsats,
der skal hjælpe de mest syge og udsatte kontanthjælpsmodtagere. Indsatsen igangsættes med udgangspunkt i en kommunal investering og med fokus på at håndtere
de særlige barrierer, som borgeren oplever, der kan stå i vejen for at få fodfæste på
arbejdsmarkedet.
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