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Kære borgmester
Med satspuljeaftalen for 2017 afsatte regeringen og satspuljekredsen 262,5 mio. kr.
til initiativet Flere skal med. Formålet med initiativet er at understøtte, at flest mulige borgere i målgruppen får helt eller delvist fodfæste på arbejdsmarkedet i form
af ordinære timer. For borgere i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension skal kommunerne sikre, at borgerne får deres sag forberedt til rehabiliteringsteamet og kommer videre til den rette ydelse.
88 kommuner deltager i indsatsen, som blev påbegyndt i august 2017 og afsluttes i
august 2019. Mere end 24.000 borgere har været en del af projektet.
Kvartalsanalyse af gruppe 2 i Flere skal med

Den løbende opfølgning viser, at godt 8.000 borgere er visiteret til projektets gruppe 2, fordi I ude i kommunerne har vurderet, at borgerne er i målgruppen for førtidspension, fleksjob eller ressourceforløb.
STAR har i den forbindelse udarbejdet en beskrivende analyse af borgerne i gruppe
2. Analysen viser bl.a., at syv ud af ti borgere i gruppe 2 har skiftet ydelse fra kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, hvilket indikerer, at de har fået deres sag behandlet i rehabiliteringsteamet.
Selvom dette er positivt, var der i december 2018 fortsat ca. 2.400 borgere, som
modtager ydelser i kontanthjælpssystemet, hvoraf flere end ni ud af ti har været i
gruppe 2 i mere end 9 måneder, jf. vedlagte bilag 1. Det indikerer, at mange borgere har ventet i lang tid på at få deres sag afklaret. I din kommune har mindst 20
borgere således været i gruppe 2 i mere end 9 måneder.
Det er ikke godt nok, og jeg undrer mig over, hvordan noget sådant overhovedet
kan lade sig gøre. Det er på ingen måde acceptabelt, at borgere, som er i målgruppen for førtidspension, fleksjob eller ressourceforløb, parkeres langvarigt på kontanthjælp.
Jeg følger fortsat udviklingen tæt, og jeg forventer, at I har stort fokus på, at disse
borgere snarest får deres sag behandlet i rehabiliteringsteamet, så de kan få den rette ydelse og hjælp til at komme videre i deres liv.
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Derudover noterer jeg mig, at 60 pct. af kontanthjælpsmodtagere i gruppe 2 ikke
var i et aktivt tilbud i december 2018. Her forventer jeg, at kommunerne har fokus
på at sikre løbende opfølgning, så kontanthjælpsmodtagere i gruppe 2 får den rette
aktive indsats.
Midtvejsevaluering af Flere skal med

Flere skal med er nu blevet midtvejsevalueret. Og den overordnede konklusion er,
at det generelt går godt med projektet.
Resultaterne fra midtvejsevalueringen viser, at I ude i kommunerne er godt i gang
med den virksomhedsrettede indsats. Siden projektets start har der på landsplan
været en løbende stigning i brugen af virksomhedspraktik og ordinære løntimer:
•
•
•

I december 2018 var ca. 3.000 personer, svarende til 23 pct. af indsatsgruppen, i virksomhedspraktik eller løntilskud.
11 pct. af indsatsgruppen – 1.468 personer – var i december 2018 i ordinære timer, heraf var
6 procent af indsatsgruppen helt afgået til beskæftigelse – svarende til 735
personer

At så mange er kommet i virksomhedspraktik eller arbejde, synes jeg, er et flot resultat. For det skal jo ses i lyset af, at der er tale om borgere, som har været mere
end fem år i kontanthjælpssystemet. Endelig får de en indsats, der rent faktisk
hjælper dem til at komme videre i livet.
Selvom midtvejsevalueringen viser gode resultater med den virksomhedsrettede
indsats, peger evalueringen også på potentialer for, at arbejdet med målgruppen
kan blive bedre.
Evalueringen viser bl.a., at der er et potentiale i, at flere kommuner arbejder med
jobmål og CV for alle borgere med henblik på at sikre det rette jobmatch, at jobformidlerne har et veludbygget virksomhedsnetværk, og at alle borgere i virksomhedsforløb har en klar aftale om arbejdsopgaver og ordinære timer..
Flere skal med efterfølges til august af Flere skal med 2, hvor målgruppen udvides
til alle aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år, og hvor der vil være et
særligt fokus på borgere med helbreds- eller familiemæssige problemer. STAR
forventer at udmelde puljen i 2. kvartal i år. Forud for hovedprojektet for Flere skal
med 2 er der i januar i år igangsat et et-årigt pilotprojekt i 15 kommuner, som bl.a.
har til formål at høste erfaringer til det videre arbejde med borgere i målgruppen
med helbreds- og/eller familiemæssige problemer.
Jeg vedlægger til jeres orientering kvartalsanalysen for borgere i gruppe 2 samt
midtvejsevalueringen for Flere skal med.
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Odder (3)
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Bilag

Figur 1: Personer i gruppe 2 i ”Flere skal med”, der fortsat er på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse. Fordelt på jobcentre og tid i gruppe 2, december 2018.
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Kilde: Særtræk fra STAR
Anm.: Parentes viser antallet af borgere i gruppe 2 i Flere skal med, der forsat er på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse. Af diskretionshensyn er jobcentre med under 3 borgere udeladt.
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