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København 5. januar 2022
Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om forbud mod forskelsbehandling på
arbejdsmarkedet m.v.
Overordnede betragtninger
SAND – De hjemløses landsorganisation takker for høringsskrivelsen.
De foreslåede ændringer understøtter en diskurs om, at der bør sanktioneres
tidligere og hårdere overfor ledige; at kontanthjælpsmodtagere over en bred
kam er dovne og ugidelige, og bevidst modsætter sig systemets ”velmenende”,
faste og retningsvisende tiltag.
Vi forventer at de foreslåede stramninger, uagtet målgruppedefinitionen, vil
sive nedad i systemet og ramme en bredere gruppe end de var tiltænkt –
herunder hjemløse.
Lovforslaget tager afsæt i den verserende debat om mangel på arbejdskraft. I
den debat er det meget tydeligt, at ingen – arbejdsgivere, fagforeninger,
politikere eller forskere – indtænker muligheden for at opkvalificere
aktivitetsparate, for at de kan blive de hænder arbejdsmarkedet står og
mangler. De er opgivet.
Dog insisteres der på at aktivitetsparate – herunder hjemløse – skal
underlægges et system som er udviklet til en målgruppe, der er i stand til at
reagere konstruktivt på sanktioner og kontrolforanstaltninger. Det er
veldokumenteret, at det ikke virker at piske folk der ligger ned. Ligesom det er
veldokumenteret at arbejdsmarkedet ikke efterspørger personer med psykiske
problemer, sociale handicaps og/eller misbrugsproblemer. Det bør man tage
konsekvensen af og forholde sig til hvilken indsats og hvilken organisatorisk
forankring indsatsen for hjemløse og andre udsatte borgere skal have. SAND
har f.eks. lavet et borgerforslag om at hjemløse skal ud af jobcenterregi og
over i et socialt regi, hvor man gives mulighed for at arbejde konstruktivt med
de ressourcer den enkelte har. Hvor der arbejdes helhedsorienteret og med et
mere livskvalitetsforbedrende sigte frem for et ensidigt beskæftigelsessigte.
SAND vurderer at der er flere unge, der fejlagtigt indplaceres som
uddannelsesparate, til trods for at de har f.eks. psykiske problemer, et
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eskalerende forbrug af alkohol eller stoffer og/eller har sociale problemer.
Sagsbehandlerne har ganske enkelt ikke kompetencerne til at kunne
gennemskue det eller tid til at forholde sig til det.
Disse unge kan have svært ved at finde sig til rette i det ordinære
uddannelsessystem. Derfor er den udvidede mulighed for at få hjælp til at
komme ind på arbejdsmarkedet, som lovforslaget beskriver, en god idé. Vi vil
dog advare imod at man har et enøjet fokus på beskæftigelse. Det skal også
sikres at den unge vejledes i at det er et tilbud at få jobrettet indsats og ikke et
krav.
KUI-lovgivningen bør også omfatte de 25-30-årige
SAND mener at den sammenhængende, koordineret ungeindsats på tværs af
uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet for unge under 25 år uden en
ungdomsuddannelse, som KUI-lovgivningen foreskriver, bør skrives tydeligt ind
i nærværende lovforslag. Selvom lovgivningen for kontanthjælpsmodtagere
over 25 år også foreskriver, at der laves en helhedsorienteret og individuel
sagsbehandling på tværs af forvaltningerne, sker det ikke i det nødvendige
omfang.
KUI-lovgivningens eksplicitering af hvordan indsatsen skal være, gavner
borgernes muligheder og øger borgerens retssikkerhed. Den bør derfor
omfatte alle unge, dvs. borgere op til 30 år, så deres muligheder for at få en
helhedsorienteret og individuel funderet indsats ligeledes øges.

Med venlig hilsen

SAND – De hjemløses landsorganisation
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