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Empowerment af borgere

1. Nye veje i beskæftigelsesindsatsen
2. Empowerment på beskæftigelsesområdet
3. Kort introduktion til Empowermentprojektet
4. Hvordan indgår empowerment i projektet?
5. Oplæg fra Middelfart Kommune, en af de 31 projektkommuner

6. Debat, spørgsmål og kommentarer
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Nye veje i beskæftigelsesindsatsen – særligt for
de udsatte
• Reformer af førtidspension, fleksjob og kontanthjælp
Intentionerne med reformerne er, at alle borgere mødes med krav, og at alle
borgere har ret til en indsats.

Alle skal ikke skæres over en kam, men i stedet mødes med klare krav og
forventninger – unge om at tage en uddannelse og voksne om at komme i arbejde.
Aftaletekst i kontanthjælpsreformen

Målet med reformen er, at flere får mulighed for at blive en del af arbejdsmarkedet.
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Førtidspensions – og fleksjobreformen 2013

Sigtelinjerne i førtidspensions- og fleksjobreformen
• Som udgangspunkt ingen førtidspension til borgere under 40 år
• Ressourceforløb for den enkelte borger - udvikle arbejdsevne gennem en
helhedsorienteret og tværfaglig indsats
• Rehabiliteringsteam skal sikre, at borgeren får en helhedsorienteret og
tværfaglig indsats koordineret på tværs af beskæftigelse, sundhed og
socialområdet
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Kontanthjælpsreformen 2014

Sigtelinjerne i kontanthjælpsreformen
• Den enkelte skal tage ejerskab for egen indsats
• Alle, der ikke kan arbejde, skal have hjælp til at komme videre.
• Udsatte borgere får en koordinerende sagsbehandler, der skaber
sammenhæng i indsatsen.
• Udsatte borgere kan også få tilknyttet en mentor, der hjælper med at skabe
struktur og stabilitet i hverdagen.

Empowermentprojektet udspringer af reformen, hvor der er afsat midler til projektet
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Empowerment som begreb

• Empowerment handler om at tage ansvar for egen situation.
• Empowerment kræver ligeværdighed mellem borger og myndighed
• Empowerment udspringer af en anerkendelse af, at borger er ekspert i eget liv
• Empowerment eksisterer kun, hvis borger reelt inddrages og har indflydelse
• Empowerment kræver støtte og rammer at agere indenfor.
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Empowerment i beskæftigelsesindsatsen

Etablere en ramme for den enkelte borger, så borgeren får mere indflydelse på
indsatsen og tager medejerskab til sin vej mod job eller uddannelse.
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Viden om muligheder

Indflydelse

Støtte og vejledning

Rammer

Empowerment-projektet – intention og mål

Intentionen er at inddrage borgeren i egen indsats og dermed skabe ejerskab
Målet med projektet er, at flere langvarige kontanthjælpsmodtagere og personer i
ressourceforløb kommer i job eller ordinær uddannelse.

Grundstenene i projektet er:
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1.

Borgeren skal sikres indflydelse på indsatsens mål og indhold

2.

Tværgående indsatser og netværk i en borgervendt indsatsvifte

3.

Én plan på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområde

4.

Koordinerende sagsbehandler og tilbud om mentor.

31 kommuner i projektet
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Empowerment-projektet - målgruppen

Projektet har to målgrupper:
1. Unge under 30 år der har modtaget uddannelseshjælp i min 2 år og unge som
tilkendes ressourceforløb uden en kompetencegivende uddannelse.

2. Borgere over 30 år eller med en kompetencegivende uddannelse, der har
modtaget kontanthjælp i min 2 år og er tilkendt ressourceforløb

Fælles for de to målgrupper er:
• De skal have lyst til at deltage og være motiveret for at ændre egen situation.
• De har ofte en række barrierer ud over ledighed.
− Hovedparten har en psykisk barriere
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Foreløbige betragtninger – relationen mellem
borger og sagsbehandler
Borger bestemmer retningen, mens
sagsbehandleren styrer

Balance mellem at styre og at overlade
styringen til borger:
Bevare fokus på job og uddannelse

Valg drevet af borgers initiativ

© 2014 Deloitte

Relationen er baseret på:
•

En tillidsbaseret dialog

•

En ny relation - væk fra myndighed –
klient forholdet

•

Sagsbehandler klæder borger på til at
træffe valg

•

Sagsbehandlerne opkvalificeres i
empowermentbaseret tilgang

Foreløbige betragtninger – rammerne for at
arbejde empowermentorienteret
Det er ikke jobcentrets borgere – det er kommunens borgere
Tværfaglighed sikrer en helhedsorienteret tilgang til indsatsen og én samlet plan

Tværfaglighed kan:
− Minimere ”silo-problematikker”

− Skabe fælles fodslag omkring metoder, mål og delmål
− Skabe en ”nemmere vej” for borgerne

Tværfaglighed er vigtig på ledelsesniveau og på medarbejderniveau
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Foreløbige betragtninger – rammerne for at
arbejde empowermentorienteret
De overordnede rammer for projektet minimerer nogle af de aspekter, som ellers
kan hæmme empowerment.

1. Friere rammer for samtaler (interval,
lokation, varighed, fokus)
2. Ingen sanktionsmulighed
3. Udvidet valg af indsatser/aktivering
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Foreløbige betragtninger – indsatser til borgeren

• Borger skal være motiveret og ønske at deltage aktivt i projektet
• Borger vælger selv indsats og rækkefølge
• Valg og planlægning sker i tæt dialog med den koordinerende sagsbehandler.

Valget sker via dialog og ud fra en vifte af tilbud
Beskæftigelsesrettet indsats
fx praktik

Sundhedsrettet
indsats
fx terapiforløb
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Social indsats
fx praktisk hjælp

Det videre projektforløb

Frem til 2016 forventes ca. 3000 borgere at deltage i projektet

Forankring af metode og erfaringer i de 31 kommuner
− Kommunerne får erfaring med at tilrettelægge en indsats, hvor borger har
indflydelse på indhold og mål
− Kommunerne får erfaring med at tilbyde tværgående og evt. parallelle
indsatser på social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet

Løbende opsamling og evaluering
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