Afklaringsgaranti til rette ydelse og indsats
Senest efter et år på kontanthjælp skal der foretages en vurdering af, hvad der skal ske for at sikre den
enkelte et varigt forsørgelsesgrundlag, hvis vedkommende ikke er kommet i arbejde.
Garantien består i, at der skal foretages en vurdering af borgerens arbejdsevne på det grundlag, som
foreligger på baggrund af samtaler med borgeren, tidligere indsatser, lægelige dokumenter og lignende.
Med afsæt i denne vurdering af borgerens arbejdsevne, kan der træffes afgørelse om følgende:
Borgeren har væsentlige og varige begrænsninger i arbejdsevnen og er i målgruppe for revalidering,
fleksjob eller førtidspension.
Borgerens arbejdsevne er truet og der er behov for en rehabiliteringsindsats i den nye tværgående enhed
(jf. DS’ forslag om en ny enhed, nuværende indsats for aktivitetsparate, ressourceforløb og
jobafklaringsforløb) med konkrete mål, som skal sikre, at indsatsen har progression og ikke bliver varig.1
Herunder vores forlag om en ret til et udviklingsfleksjob
Borgeren har ikke begrænsninger i arbejdsevnen og har alene behov for jobrettet indsats i jobcenteret.
Vurderingen og afgørelsen skal foretages af en socialrådgiver eller socialformidler i samarbejde med andre
relevante fagpersoner omkring borgeren. Det kan være sagsbehandler fra socialforvaltningen, børne- og
ungeforvaltningen, læge, psykiater eller andre relevante fagpersoner. Det skal være
socialrådgiveren/socialformidleren, som i sidste ende har bevillingskompetencen og skriver afgørelsen på
baggrund af den vurdering af arbejdsevnen, som er foretaget i samarbejde med de andre fagpersoner.
Borgere, hvis arbejdsevne er truet, skal i fremtiden tilbydes en koordineret indsats i den nye tværgående
enhed. Målet er, at borgerne tidligere får den støtte og afklaring, de har behov for, så ingen fastholdes
unødigt længe på kontanthjælp. Hvis det, enten ved den indledende screening eller ved tidspunktet for
afklaringsgarantien, vurderes, at borgeren ikke har begrænsninger i arbejdsevnen, vil borgere, som ikke er
kommet i arbejde inden for det første år, have ret til en ny vurdering årligt.
Hvis afklaringsgarantien skal fungere, er det afgørende, at det fundament, som er beskrevet i indledningen,
er i orden. Der skal være en passende arbejdsmængde og en stærk faglighed til stede for at kunne lykkes
med denne meget presserende ændring af indsatsen. Herudover er det afgørende, at der gøres noget for at
skabe kortere ventetid og bedre samarbejde med sundhedssystemet.

Kortere ventetid på udredning og behandling
Der er store dokumentationskrav til, hvad der skal være afprøvet, for at borgeren er afklaret, både med
hensyn til behandling og skånehensyn. Det er en af grundene til, at nogle kontanthjælps- og
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I dag kendt som ressourceforløb. I DS’ forslag indsats i den nye tværgående enhed og bør i fremtiden tænkes sammen med muligheden for
indsatser inden for en kommende hovedlov om helhedsorienteret indsats.

ressourceforløb trækker ud, fordi der i nogle tilfælde er lang ventetid på både udredning, behandling og
lægeerklæringer. Dette til trods for en nationalt bestemt udredningsgaranti på 30 dage.

DS foreslår:
•
•
•
•

Der skal sikres et langt større samarbejde med sundhedssystemet, så
ventetiden forkortes.
Borgerne skal have bedre råd og vejledning om deres rettigheder i
behandlingssystemet, eventuelt via patientvejlederne.
Socialrådgiverens beskrivelser af borgernes selvvurderede helbred og
funktionsevne skal inddrages som gyldig dokumentation.
Borgerens egen praktiserende eller behandlende læge inddrages i
borgerens forløb, og kravene om forskellige lægeattester som
dokumentation skal reduceres og erstattes af rundbordsmøder med
borger, læge og koordinerende socialrådgiver. Referater fra disse møder
kan gælde som dokumentation i sagerne i stedet for lægeattester.

Flow i nyt system for kontanthjælpsmodtagere (jobparat, aktivitetsparat) samt
sygedagpengemodtagere

