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Kære borgmestre, udvalgsformænd og jobcenterchefer
Vi har lige nu en historisk chance for at få flere med. Andelen af borgere på offentlig forsørgelse er den laveste siden krisen, og beskæftigelsen stiger støt. Den chance skal vi gribe i hele landet.
Derfor vil jeg gerne opfordre til, at I bruger den store viden, der udspringer af det
såkaldte BeskæftigelsesIndikatorProjekt (BIP), og inddrager den i indsatsen for jeres udsatte borgere. Formålet med projektet er at gøre os klogere på, hvad der kan
hjælpe aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i beskæftigelse eller tættere på arbejdsmarkedet.
Jeg vil gerne fremhæve flere vigtige resultater fra forskningsprojektet:


Mange sagsbehandlerskift mindsker sandsynligheden for, at udsatte borgere
kommer i job. Til gengæld stiger jobsandsynligheden, hvis borgeren mødes med
positive forventninger fra sagsbehandleren.
 Virksomhedsrettede indsatser er de mest effektive redskaber til at hjælpe aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i job. Ligesom virksomhedsrettede indsatser
er de mest effektive redskaber til at udvikle udsatte borgere, så de bliver mere
arbejdsmarkedsparate.
 Aktivitetsparate borgere, der ikke får en indsats, er også de borgere, der udvikler sig mindst.
For mig at se peger resultaterne grundlæggende på to ting. Vi skal for det første
have et system, der sætter borgeren før systemet. Det er også et helt centralt formål
med regeringens sammenhængsreform. Borgeren skal ikke tilpasse sig systemet –
systemet skal tilpasses borgeren. For det andet må vi aldrig opgive udsatte borgere.
Det nytter noget, hvis borgeren får en indsats og fx kommer i virksomhedspraktik
eller løntilskud.
Vi har et fælles ansvar for at sikre, at forskningsresultaterne bliver omsat til praksis
i kommunerne. Jeg har stort fokus på området, men det kræver også et politisk og
ledelsesmæssigt ansvar hos jer i kommunerne. Det ansvar forventer jeg, at I tager.
Jeg har vedlagt en pjece, som jeg har bedt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om at udarbejde på baggrund af forskningsresultaterne.

Pjecen kan give inspiration til, hvordan I ude i kommunerne kan komme i gang
med at anvende den nye viden og hjælpe jeres udsatte borgere i arbejde eller tættere på arbejdsmarkedet.
God arbejdslyst.

Venlig hilsen

Troels Lund Poulsen
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