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Kære Peter Hummelgaard
Vi retter henvendelse til dig med en anmodning om hurtigst muligt at
genåbne for de dele af beskæftigelsesindsatsen, der kan gennemføres
forsvarligt under hensyn til inddæmningen af COVID-19.
Samtidig vil vi opfordre til, at der i genåbningen tages ekstra hensyn til
de mange udsatte ledige, der er blevet ladt i stikken under den midlertidige suspendering.
Henvendelsen sker på foranledning af en række af vores medlemsvirksomheder, der som bl.a. socialøkonomiske virksomheder og civilsamfundsorganisationer opererer som leverandører i den aktive beskæftigelsesindsats.
Vi bakker op om de grundlæggende linjer i KL’s foreslåede pejlemærker
for en genåbning af beskæftigelsesindsatsen. Dog ønsker vi at supplere
med følgende opfordringer, der særligt orienterer sig mod de udsatte
ledige:
A. Igangsættelse af tilbud snarest muligt
Arbejdspladserne åbner nu langsomt op, og mange steder venter
både ledige og deres fremtidige arbejdsplads på at komme i gang.
Derfor bør vi nu også hurtigst muligt åbne op for igangsættelse af
nye virksomhedspraktikker, opkvalificeringsforløb mv., hvor virksomhederne har mulighed for at rumme dem. Særligt for beskæftigelsesindsatsens udsatte borgere er det meget vigtigt, at fortsætte
positive udviklingsbaner og vende de negative.
B. Støtte til udsatte ledige
På trods af STARs udmeldte retningslinjer, har mange jobcentre i
praksis haft lukket ned for indsatsen for udsatte ledige. Vi håber, at
beskæftigelsesministeren vil understrege over for kommunerne, at
de kan og bør sikre en støttende indsats for udsatte ledige, også
selvom denne kun kan foregå digitalt.

Det er muligt at varetage betydelige dele af en vejlednings- og opkvalificeringsindsats uden personligt fremmøde. Herunder borgerkontakt og -støtte, men også arbejdet med individuelle planer for
praktiksøgning, psykoedukation, kontakt til uddannelser, mestringstræning, jobplaner, coaching, koordinering med sociale og
sundhedsindsatser mv.
Herudover bør der for denne gruppe af ledige hurtigst muligt gives
mulighed for at holde personlige 1:1 møder - i første omgang på
frivillig basis og naturligvis med retningslinjer som dem, der gælder
i sundhedssektoren eller for de liberale erhverv.
C. Forberedelse og fleksibilitet – med borgeren i centrum
For borgere, hvor det grundet hensyn til COVID-19 smittespredningen endnu ikke er forsvarligt at igangsætte virksomhedsrettede forløb eller gennemføre vejlednings- og opkvalificeringsindsatser, bør
alt gøres klar, så forløbene kan igangsættes, så snart arbejdspladsen står klar.
Samtidig håber vi, at der vil blive givet fleksible rammer for at borgere kan genoptage og få forlænget forløb, der har været afbrudt
som følge af nedlukningen.
For hver dag at suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen fortsætter,
risikerer vi at tabe flere borgere på gulvet. Eksempelvis står mange
unge overfor at skulle opkvalificeres og have støtte rettet mod start af
uddannelse til efteråret. Hvis disse forløb ikke påbegyndes snart, risikerer vi at forsinke de unges start med et halvt eller et helt år. Dette
vil være både ærgerligt og dyrt.
Derfor ser vi meget positivt på KL’s initiativ, og håber at du som minister
vil kvittere med hurtig handling.

Med venlig hilsen

Susanne Westhausen
Direktør

