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Orientering om artikel i Berlingske 14. oktober vedr.
Jobcenter Københavns henvisning til job
Berlingske bragte i dag, den 14. oktober, en artikel om Jobcenter København med over skriften ” Jobcentre ryster politikere: Har ikke henvist
én eneste ledig til et job”.
I artiklen beskriver Berlingske, at Jobcenter København ikke har brugt
henvisninger som redskab i formidlingen af ledige til job i 2020 og
2021. Det fremhæves i stedet, at Jobcentrene har lavet aftaler med ledige om at søge job. Aftaler, som ikke i sig selv kan føre til en sanktion,
hvis ikke de overholdes.
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Artiklen er skrevet på baggrund af en aktindsigt fra Berlingske, som omhandlede antallet af henvisninger som Jobcenter København har lavet i
perioden 1. januar 2020 til 30. juni 2021. Aktindsigten er blevet fulgt op
af et interview med forvaltningens fagdirektør.
Aktindsigten viser, at antallet af henvisninger i denne periode var 0. Her
skal det bemærkes, at det var en periode præget af Corona. Redskabet
”henvisninger” er tidligere blevet anvendt samtidig med en praksis om
at lave aftaler med den enkelte ledige om at søge konkrete jobs.
Aftaler i stedet for pålæg og henvisning af ledige til job
Jobcenter København har haft en velfungerende praksis, hvor der i hver
samtale med jobparate kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere som udgangspunkt er lavet aftaler med den enkelte ledige om at
søge minimum et konkret job. Disse konkrete aftaler er lavet i stedet for
at anvende pålæg og henvisninger til job. Den praksis har fungeret godt
i et arbejdsmarked, hvor der var flere ledige end nu, og dermed ikke
samme pres i forhold til mangel på arbejdskraft. Praksis blev indført
med implementeringen af beskæftigelsesreformen og det politisk besluttede samtalekoncept i 2015. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har således af flere omgange (22. juni 2015, 23. januar 2017 og 3.
april 2017) behandlet indstillinger om samtalekonceptet, hvoraf fremgår, at der indgås aftaler med de ledige om at søge konkrete jobs. Samtalekonceptet er senest behandlet i Borgerrepræsentationen den 27.
april 2017, hvor det også fremgik, at forvaltningen indgår aftaler med
den ledige om at søge konkrete jobs.
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Hvis borgerne ikke har overholdt aftaler om at søge et konkret job er der
efter en konkret og individuel vurdering blevet indberettet til a-kassen,
for så vidt angår dagpengemodtagerne, eller Ydelsesservice København for så vidt angår jobparate kontanthjælpsmodtagere.
Forvaltningen er ikke bekendt med at andre kommuner har haft praksis
med at brug pålæg og henvisning i formidlingen af ledige til job. Forvaltningens praksis, som blev implementeret i forbindelse med beskæftigelsesreformen fra 2015, jf. ovenfor bygger på samtalehåndbøger og
praksisvejledninger fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
Dette fremgik også af forvaltningens indstilling af 22. juni 2015.
Ny praksis i Jobcenter København
Da situationen på arbejdsmarkedet i dag er en anden efter Covid-19, og
der således er et arbejdsmarked, hvor der er stor mangel på arbejdskraft
inden for nogle brancher, så ændrer Jobcenter København praksis. BIU
blev orienteret om den nye praksis den 7. oktober og 10. september,
som overordnet består i, at Jobcenter København fremover som udgangspunkt vil pålægge eller henvise ledige til konkrete jobs. Således er
Jobcenter København i gang med at tilpasse sin praksis til situationen
på arbejdsmarkedet og de nye arbejdsgange blev taget i brug i starten
af uge 41.
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