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Vedrørende manglende samtaler med ledige

Kære borgmestre, beskæftigelsesudvalgsformænd og jobcenterchefer
Af vedlagte opgørelse fremgår det, at en stor del af landets kommuner kun i begrænset omfang overholder de minimumsregler for samtaler med ledige og sygemeldte, der er fastsat ved lov. De gældende regler afspejler, at der er evidens for, at
et tidligt og intensivt kontaktforløb har en effekt i forhold til at bringe borgere tilbage i job.
Det er meget bekymrende – både for de mange borgere, der har brug for hjælp i
den situation, de er i, og for Folketinget, der har vedtaget den lovgivning, der fastsætter rammerne for kontakten med ledige og sygemeldte. Det er ligeledes bemærkelsesværdigt, at der er så stor kommunal spredning i, hvor mange samtaler borgerne får i forhold til det, der er fastsat i loven. Nogle kommuner gør det rigtigt
godt, men desværre gælder det ikke alle.
De af landets kommuner, der er markeret med en * i opgørelsen, er frikommuner.
Det betyder, at de i den forbindelse er eller har været delvist fritaget for reglerne
om det individuelle kontaktforløb og dermed ikke underlagt samme krav som resten af landet. Jeg vil dog gerne understrege, som regeringen også gjorde det i forbindelse med godkendelsen af de nye frikommuneforsøg, at friheden til fleksibelt
at tilrettelægge indsatsen overfor den enkelte ikke bør føre til et generelt lavere intensitetsniveau i indsatsen.
Jeg vil fremover følge tallene tæt. Jeg forventer, at de kommuner, der ligger dårligt
i forhold til minimumskravene i lovgivningen, gør en markant indsats for at rette
op herpå. I er i den forbindelse velkomne til at kontakte de regionale Arbejdsmarkedskontorer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, hvis I har brug
for hjælp.
De kommuner, der stadig ligger markant under, hvad der måtte forventes i forhold
til lovgivningen, når vi ser på data fra april 2018, vil jeg indkalde til en drøftelse af
situationen.
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