
Referat af bestyrelsesmøde i Faggruppen Beskæftigelse 
Afholdt den 28.august 2018 

Sidste ny fra DS  
Overenskomstforhandlinger.  
Anja oplyser at medarbejdere i mange kommuner føler at DS har været usynlige. Hanne 
mener at det er modsat. Mette har kun fået tilbagemeldinger om, at der har været god 
kommunikation, men tager Anjas input til efterretning.  

Udspil om forenkling af LAB lov. 
Aftale kom i torsdags 

DS er bekymret for ét ret og pligt tilbud efter ½ år. Nogle kommuner vil ikke få handlet 
efterfølgende. Der er lagt op til en hård styring på området, hvor der trækkes benchmark 
rapporter. Der bliver især målt på passiv grad. Man har ikke helt lagt sig fast på om 
virksomhedsindsatser bliver et parameter der måles på. KL bliver central spiller. 

DS har været med til at foreslå taskforce model, hvor STAR kan træde til i tilfælde af, at 
kommunen ikke opfylder forpligtelserne, for at rådgive om best practice på området. Dog var 
DS’s oplæg ikke, at taskforce skulle være en straf men en støtte.  

4 udvalgte A-kasser får ansvaret for opfølgningen de første 3 måneder. 

Refusionsaftalen 
Erhvers-og vækstpakken. Forenkling af refusion på beskæftigelsesindsatsen. De to aftaler 
hænger sammen fordi økonomien får betydning for kommunens indsats. 

I første omgang gælder det kun kontanthjælpsområdet. Før var der 50% refusion. Nu er der 
ingen direkte refusion. 

Man har taget 870 millioner kr. ud af budgettet på forhånd. Kommunerne vil sandsynligvis 
ændre adfærd og tilbyde virksomhedspraktik som indsats, som ikke koster så meget. 
Kommunerne vil desuden miste penge. Evt op til 10 mio. DS er bange for at det vil gå ud over 
de mest udsatte borgere, da mentor også fjernes som ret og pligt tilbud. Det kan være et 
problem at der kun tilbydes virksomhedspraktik, (Især når det ikke er med kombi af mentor) 
nogle af borgerne er slet ikke klar til praktik. Bekymring for at praktik blot bliver et hak der 
bliver sat i opfølgningen, men uden ordentligt opfølgning.  

Mette vil følge med i, hvad det betyder for de enkelte kommuner. 

Diskussion om anvendelse af §56 og at det bliver anvendt for lidt og at mange socialrådgivere 
er for bange for at bruge den. Diskussion udsprang af problematik om at skulle rådgive 
borgere til at sygemelde sig.  

Projekt om faglighed på beskæftigelsesområdet. DS har ikke offentliggjort noget endnu, men 
info kan findes på Fagprofiler.dk 

Føp fleks reform evaluering  
DS er obs på stor forskel på indstilling og praksis. STAR og Mploy er i gang med 2-årigt projekt 
om at ensrette rehabiliteringsområdet.  

Sanktionsdelen. Konsekvente sanktioner  
Mette gennemgik punkterne og sender forslaget. Hun ved mere om, hvornår de på tænker det 
træder i kraft sidst på ugen.  

Øvrige punkter: 



• Mulighed for én plan  
• Sammenføring af oplysninger på borgerne. DS har kritiseret.  
• Pointsystem, hvor man får minuspoint ved fx udeblivelse fra tandlæge.  

Arbejde med proces 
Gemmer det til næste møde, hvor der er mere tid, da der er mange punkter på dagsordenen. 
Her skal også drøftes Postkort/Visitkort om faggruppen.  

Input fra Anja som nyt bestyrelsesmedlem.  
Som udenforstående kender man ikke meget til gruppen. Hvad laver 
beskæftigelsesfaggruppen? Hvem er de? Hvorfor kommer der ikke mere viden ud? 

Siden sidst – ny bestyrelse og konstituering 
• Kasserer: Christine 
• Formand: Hanne 

Emner til tema-dage 
Christine kontakter Lars fra HK for at høre, hvad de har tænkt sig at arrangere af temadag i 
HK, da det er deres tur til at arrangere den fælles temadag.  

Forslag til Temadage:  

Flere temadage, så det hele ikke bliver koncentreret til én dag. Evt. afholde fyraftensmøder, 
hvis vi kender nogle lokalt med et godt tema.  

Temadage med forenkling af LAB lov og sanktioner – evt. med undervisere fra 
socialrådgiveruddannelserne. Anja kontakter UCL for at høre, om de kan holde oplæg inden jul 
fordelt på de tre lokationer Odense, Århus og København som fyraftensmøder (16.30 – 20.30) 
inden jul afholdt for pengene fra aktivitetspuljen. 

Lokaler kunne være i kantinerne på jobcentrene eller på biblioteker, hvor det ikke koster så 
meget. Evt. lave temadage med andre faggrupper 

Idéer til temaer:  

Kirsten Ketcher. Om nye sanktioner til ledige. Som at lukke velfærdsstaten.  

Vi kan tage udgangspunkt i ’beskæftigelsesplakaten’, hvor der er nogle punkter, der kan 
bruges som temaer (Rasmus har billeder af den) 

Økonomi (når Christine er kommet) 
Fik penge fra aktivitetspuljen i 2 runde. 68.000 kr. tilbage, der skal være brugt i 2018. 

Evaluering af sidste år incl. generalforsamling og DIALOGDUGEN 
God generalforsamling. 20-30 fremmødte. Godt sted af holde det. Dog problem med parkering. 
Godt med oplæg og interaktion, hvor folk kunne deltage. Det fungerede godt med Nyt fra DS, 
generalforsamling før frokost og oplægget til sidst. Denne rækkefølge for at få folk til at være 
med til selve generalforsamlingen.  

Fremtidigt arbejde / opgaver 
• 6.11.208: Bestyrelsesmøde i København kl. 10.00-15.00 

o Dagsorden: proces (Mette eller Elise skal deltage) 
o Skal tage stilling til, om vi vil have et til bestyrelsesmøde i marts.  

• 14.1.2019 Bestyrelsesmøde i Odense kl. 10-15 



• 6.5.2019 Generalforsamling i København 
• 5.10.2019 Faggrupper skal repræsenteres på generalforsamlingerne. Det kan være 

forskelligt på de forskellige generalforsamlinger, hvad man skal. Christine og Karina er 
repræsentanter for Øst, Hanne (og evt Anja) for syd og Chopi for Nord. Hanne giver 
besked om fremmøde. Karina skriver til Rasmus for at høre hvad tankerne er, og 
melder ud til os andre efterfølgende.  

• 23-24 november 2018 (Centralværkstedet) er vi inviteret til deltagelse som gæst på 
repræsentantskabsmødet. Svar senest d. 22.10.2018. Hvis Hanne ikke kommer med i 
repræsentantskabet, vil hun gerne med som gæst. Hvis hun kommer med, kommer 
Karina med som gæst.  

Nedenstående (# --- #) mail til Hanne fra Jens Bredager 
Jeg talte med Lotte Fischer fra Elektrikerne om vores konference om hjernerystelse og job, 
og hun ville forespørge dig, om du ville sende indbydelsen ud til medlemmerne i jeres 
faggruppe. 

 Jeg vil lige høre, om det er ok for dig at påtage dig denne opgave? Vi tænker, at konferencen 
er relevant for socialrådgiverne i faggruppen og jo faktisk især henvendt til socialrådgivere, 
som er ansat på beskæftigelsesområdet. 

Jeg vedhæfter lige indbydelsen, så du kan se, hvad jeg skriver om   

Tilmeldingslinket er http://hki.dk/har-ret-arbejdsliv/hki-kurser-og-konferencer-viden-og-
indsigt-2017/ 

Med venlig hilsen 
Jens Bredager  
Kundechef  
HKI - Hans Knudsen Instituttet 
 

Enighed om at invitationen kan sendes ud til faggruppe beskæftigelse. Flemming sender den 
ud. 

 

 

 

 

http://hki.dk/har-ret-arbejdsliv/hki-kurser-og-konferencer-viden-og-indsigt-2017/
http://hki.dk/har-ret-arbejdsliv/hki-kurser-og-konferencer-viden-og-indsigt-2017/

	Sidste ny fra DS
	Overenskomstforhandlinger.
	Udspil om forenkling af LAB lov.
	Refusionsaftalen
	Føp fleks reform evaluering
	Sanktionsdelen. Konsekvente sanktioner

	Arbejde med proces
	Input fra Anja som nyt bestyrelsesmedlem.

	Siden sidst – ny bestyrelse og konstituering
	Emner til tema-dage
	Økonomi (når Christine er kommet)
	Evaluering af sidste år incl. generalforsamling og DIALOGDUGEN
	Fremtidigt arbejde / opgaver
	Nedenstående (# --- #) mail til Hanne fra Jens Bredager

