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Boligsociale indsatser betaler sig

5HURTIGE

Hvis man vil have beboere i udsatte boligområder tættere på arbejdsmarkedet, betaler
boligsociale indsatser sig. Det viser et studie, som forsker Gunvor Christensen har lavet
for Kraks Fond Byforskning.

Du har henover en
14-årsperiode set på effekter
af boligsociale indsatser. Hvad
er det især for indsatser, der
betaler sig - de sociale, de
fysiske eller de økonomiske?

Når vi ser på indsatser, der bringer borgeren tættere på
arbejdsmarkedet, så er der valuta for pengene i de sociale indsatser – som it-værksteder, lektiecafeer og så videre. Men derfor skal man ikke afskrive fysiske indsatser.
De har bare betydning for noget andet, som for eksempel
beboertilfredshed.

I siger, at indsatserne “udfylder
huller, som de offentlige
velfærdsydelser ikke er i stand
til.” Hvad er det for huller, det
offentlige ikke kan fylde?

Groft sagt kan man sige, at det oﬀentlige kan alt det, der står i serviceloven. Men de laver jo ikke opsøgende arbejde målrettet behov i et bestemt område - som projekter for indvandrerkvinder, der skal lære at
cykle, eller projekter om, hvad er der af jobmuligheder i lokalområdet.
Så de boligsociale medarbejdere tager over, hvor kommunens indsats
stopper. Samtidig kan indsatserne også i den grad bygge bro til det offentlige - og facilitere vejen ind til nødvendige velfærdsydelser.

Tre procent flere af mændene
kommer i arbejde af
indsatserne, mens to til tre
procent flere af kvinderne
kommer i uddannelse. Hvorfor
er der den forskel på arbejde og
uddannelse?

Det er et godt spørgsmål. Forskningen generelt viser, at
mændene plejer at blive først påvirket af sådan nogle tiltag. Måske ligger svaret i, at der er ﬂere job for eksempel inden for håndværk, som mænd umiddelbart kan gå
ud og tage, mens de jobs, kvinderne søger, kræver mere
opkvaliﬁcering. Samtidig er trenden generelt, at ﬂere af
kvinderne i belastede boligområder uddanner sig.

Var der noget, der
overraskede dig i studiet?

Jeg var ret positivt overrasket over den klare eﬀekt i forhold til at få
borgerne i job. Her kan boligsociale indsatser uden tvivl give et rygstød. Det er meget positivt i forhold til de antagelser, jeg havde på forhånd om, at det nok ikke battede ret meget. Men det gør det, og måske
har vi endda underestimeret eﬀekten i vores studie.

Forskningsstudiet tager afsæt
i indsatser midt i 90’erne. Hvad
kan vi bruge studiet til i dag?

Til at sige, at det nytter. For dna’et i de
boligsociale-indsatser er det samme. Det
er bare i stigende grad blevet professionaliseret, så man nu i langt højere grad
kigger på, hvad der er evidens for og
gode erfaringer med.

Gunvor Christensen, ph.d., cand.scient.soc.
Ansat på SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

2

SOCIALRÅDGIVEREN 05 2016

TEKST METTE MØRK

Foto Jeppe Carlsen

”

I den periode, hvor
borgerne er på venteliste til
socialpsykiatriske botilbud,
risikerer de at få det værre,
og det kan også medføre, at
borgerne bliver frustrerede og
udadreagerende. Kommunen
yder i mange tilfælde støtte
i eget hjem, indtil der er et
ledigt botilbud, men det er slet
ikke det omfang af hjælp, som
borgerne har brug for.

FATTIGDOM, AFSAVN OG OVERLEVELSE
Hvordan ser fattigdommen ud i dag? Hvordan reagerer vi på at leve under et
økonomisk pres? Og hvordan kan socialrådgiverne håndtere konsekvenserne af
de nye lave ydelser? Socialrådgiveren har talt med en række forskere, der zoomer
ind på konsekvenserne af at leve et liv på økonomisk lavblus.

12

Rasmus Balslev, fællestillidsrepræsentant i Københavns Kommune og medlem af DS’ hovedbestyrelse.
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Mig og mit arbejde
Socialrådgiver Jane Vagner får
energi af at danse og instruere
linedance.
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Dårligt helbred er markant
årsag til kontanthjælp
Ny undersøgelse af kontanthjælpsmodtageres helbredsforhold viser, at fysiske
og psykiske sygdomme er en markant årsag til, at folk er på kontanthjælp.

Dagen inden lovforslaget om kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen skulle til afstemning i Folketinget, oﬀentliggjorde Dansk Socialrådgiverforening
en undersøgelse som viser, at en stor
gruppe af kontanthjælpsmodtagere har
så dårligt helbred, at det spænder ben
for deres vej til arbejdsmarkedet. Undersøgelsen er lavet på baggrund af
1000 konkrete sager, og i 90 procent af
sagerne er helbredet en del af årsagen
til, at borgeren er på kontanthjælp.
- Der tegner sig et meget entydigt
billede af, at dårligt helbred er en væsentlig årsag til, at folk ender på kontanthjælp. Politikerne er nødt til at
se i øjnene, at en stor gruppe af kontanthjælpsmodtagere simpelthen ikke
er i stand til at reagere på økonomiske incitamenter – netop fordi helbredet spænder ben. De rejser sig ikke fra
sengen eller kørestolen og hopper ud
på arbejdsmarkedet, fordi man sætter ydelserne ned, siger Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening.

Minister ikke
overrasket
Dansk Socialrådgiverforenings
helbredsundersøgelse fik stor
opmærksomhed i medierne,
men beskæftigelsesminister
Jørn Neergaard Larsen (V) gav
udtryk for, at han ikke var overrasket over undersøgelsens resultat.
Til en række medier udtalte han, at der ikke er noget nyt
i, at kontanthjælpsmodtagere i
Danmark er en meget sammensat gruppe med meget forskellige problemer. Han pointerede,
at det nye er, at man ved, at bare
det at være en del af det arbejdende fællesskab, er af meget
stor værdi for den enkelte. Og
selv hvis man har en meget lille
arbejdsevne, gælder det om at
få aktiveret den.

Hun hæfter sig ved, at socialrådgiverne i undersøgelsen angiver, at det
rent faktisk kan lykkes at rykke kontanthjælpsmodtagere tættere på arbejdsmarkedet inden for en overskuelig fremtid.
- Det er alvorligt, at borgernes helbred i hele 68 procent af de sager, vi
har set på, er ’dårligt’ eller ’meget dårligt’. Den faglige vurdering er heldigvis
også, at det i mange tilfælde rent faktisk kan lade sig gøre at rykke en stor
del af gruppen tættere på arbejdsmarkedet inden for en overskuelig periode.
Men det kræver, at vi vender blikket
mod målgruppen og tager udgangspunkt i de helbredsproblemer, de har,
siger hun.
Kontanthjælpsloftet blev som bekendt vedtaget den 17. marts, og Dansk
Socialrådgiverforening opfordrer nu
politikerne til lave en større kortlægning af kontanthjælpsmodtagernes helbredssituation. S

Helbred afgørende for indsats
Majbrit Berlau efterlyser en bedre koordineret, tidlig og sammenhængende
indsats over for kontanthjælpsmodtagere med helbredsproblemer.
- Som socialrådgivere er en af vores
vigtige opgaver at ﬂytte folk fra oﬀentlig forsørgelse og ind på arbejdsmarkedet. Hvis det skal lykkes, er vi nødt til
at arbejde sammen på tværs af det sociale system og sundhedssystemet og
skabe sammenhæng i de indsatser, vi
sætter i værk over for kontanthjælpsmodtagere. Ellers er konsekvensen
blot, at borgere, som i forvejen kæmper
med fysisk eller psykisk sygdom, skal
trækkes igennem en række udsigtsløse
forløb samtidig med, at de skal have livet på økonomisk lavblus til at hænge
sammen, siger Majbrit Berlau.
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Fakta fra undersøgelsen
]I 90 procent af de knap 1000 sager, som Dansk Socialrådgiverforening har
undersøgt, er helbredet en del af årsagen til, at borgeren er på kontanthjælp.
]I 68 procent af sagerne vurderes borgerens helbred at være ’dårligt’ eller
’meget dårligt’.
]I 75 procent af sagerne, er helbredsforholdene en væsentlig barriere for, at
borgeren kan komme i arbejde.
]I en fjerdel af sagerne er der tale om kronisk fysiske sygdomme eller fysiske
handicap.
Læs hele undersøgelsen ”Undersøgelse af kontanthjælpsmodtagernes
helbredsforhold” på socialraadgiverne.dk

DEN 1. APRIL 2016
KOM DER NYE REGLER
PÅ ELMARKEDET

LK FUGA stikkontakt tilhørende Schneider Electric Danmark A/S

De nye regler betyder blandt andet, at forbrugeren
fremover altid skal kontakte elleverandøren, hvis der
for eksempel skal meldes ﬂytning, eller hvis der er
spørgsmål til elforbruget. Også selv om elleverandør
og netselskab er to forskellige selskaber.
På danskenergi.dk/nyeregler kan du læse mere om,
hvad de nye regler betyder for forbrugeren.

Dansk Energi er erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber i Danmark

Psykisk syge venter i årevis på botilbud
Ventelisterne til socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune er rekordlange. Ud over at belaste
de psykisk syge og deres pårørende, skaber ventelisterne faglige og arbejdsmiljømæssige problemer for
socialrådgiverne. Kommunen erkender problemet og arbejder på at nedbringe ventetiden.

Det kan tage lang tid, fra en socialrådgiver i Københavns Kommunes socialforvaltning har vurderet, at en borger skal have en plads på et socialpsykiatrisk botilbud, til borgeren træder ind på
bostedet.
Aktuelt er der 358 borgere på venteliste til
et botilbud - heraf står 188 helt uden botilbud efter servicelovens paragraf 107 og 108, og den
gennemsnitlige ventetid er omkring ni måneder,
viser tal fra Københavns Kommune, som fagbladet Socialrådgiveren har fået aktindsigt i.
Medarbejdere i Socialforvaltningen fortæller
dog om borgere, der har ventet to eller tre år på
at få en plads i et botilbud.

fagligt og arbejdsmiljømæssigt.
- Ofte er de faglige udredninger af borgernes behov, der foretages i forbindelse med bevillingerne, ikke længere retvisende
på det tidspunkt, hvor borgeren får tilbudt en bolig, da borgerens behov kan have ændret
sig mange gange undervejs i
den lange venteperiode. Sagsbehandleren må i de tilfælde foretage en ny udredning og altså
reelt lave dobbeltarbejde, forklarer han.

Ventelister skaber frustration

DS: Ventetiden skal ned

De lange ventelister til botilbud i Københavns
Kommune er til dyb frustration for medarbejderne i Socialforvaltningen. Det fortæller fællestillidsrepræsentant Rasmus Balslev, der også
er medlem af Dansk Socialrådgiverforenings hovedbestyrelse.
- I den periode, hvor borgerne er på venteliste, risikerer de at få det værre, og det kan også
medføre, at borgerne bliver frustrerede og udadreagerende. Kommunen yder i mange tilfæl-

Et af pejlemærkerne for Socialforvaltningen i København er,
at ﬂere borgere skal kunne ”mestre deres eget liv”. For borgere
anvist til socialpsykiatriske bosteder betyder det, at kommunen har fokus på rehabiliterende indsatser og en omstilling til
ﬂere borgere i egen bolig.
- Jeg håber, at vi medarbejdere på sigt kan blive dygtigere
til, i samarbejde med borgerne,
at ﬂere kan klare sig i egen bolig. Men indtil da har vi brug for,
at ventetiderne bliver kortere.
Der kunne kommunen godt vælge i højere grad at købe sig til
botilbud i andre kommuner eller i det private, pointerer Rasmus Balslev.

Ofte er de faglige udredninger
”af borgernes
behov, der foretages
i forbindelse med bevillingerne, ikke
længere retvisende på det tidspunkt,
hvor borgeren får tilbudt en bolig.
Rasmus Balslev, fællestillidsrepræsentant

Risiko for spildt behandling

og hovedbestyrelsesmedlem i DS

Også formand for SIND, Knud
Kristensen, er kritisk over for
de lange ventelister til socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune. Han mener, at
”det er helt hul i hovedet”.
- Det er urimeligt, at borgerne skal vente i så lang tid. Men
samfundsmæssigt er det også
hul i hovedet, fordi man risike-

de støtte i eget hjem, indtil der er et ledigt botilbud, men det er slet ikke det omfang af hjælp,
som borgerne har brug for, siger Rasmus Balslev.
For socialrådgiverne betyder ventelisterne
ifølge Rasmus Balslev, at de ikke kan komme videre med sagsforløbet, og på den måde hober
opgaverne sig op, hvilket både er frustrerende
6
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rer at ende i en situation, hvor
hele behandlingsindsatsen, den
psykisk syge har været igennem, er spildt, siger Knud Kristensen og uddyber:
- Det svarer til at operere
for blindtarmsbetændelse uden
at sy såret sammen igen. Der
er stor risiko for infektion. På
samme måde med en psykisk
syg. Når en patient eksempelvis
er udskrevet fra en psykiatrisk
afdeling, har han eller hun brug
for behandling, noget at tage sig
til og et sted at bo. Og hvis man
ikke giver de psykisk syge den
hjælp, de har behov for, er det
kun et spørgsmål om tid, før de
bliver indlagt igen.

Pårørende belastes også
Når en psykisk syg venter på et
botilbud, er det en stor belastning for de nærmeste, mener
Bedre Psykiatri, landsforeningen for pårørende til psykisk
syge.
- Ventetiden belaster i høj
grad den psykisk syges omverden, fordi de pårørende skal
være ”på” i urimelig grad og
samtidig hele tiden må bekymre sig for, om den syges situation bliver forværret,” siger landsformand Birgit Elgaard.
- Hvis en patient havde ryglidelser, kræft eller en hjertesygdom, ville man aldrig sætte vedkommende på hold på samme
måde, som vi desværre ser med
de psykisk syge, tilføjer hun.

Psykisk syge bliver kastebold
Borgerne på venteliste til et botilbud modtager for over halvdelens vedkommende andre
former for støtte. Det kan eksempelvis være hjemmesygeple-

je, herbergsplads eller hospitalsindlæggelse.
- Det er kun lappeløsninger, for
støtten modsvarer ikke den hjælp,
som man rent fagligt er enige om, er
bedst for den psykisk syge. Det kan
risikere at blive dyrere for kommunerne end et botilbud, men det
er også dyrt betalt for de psykisk
syge, som i en periode bliver kastebold imellem andre tilbud end det,
de var blevet stillet i udsigt, siger
Birgit Elgaard.

Fakta

Kommunaldirektør: Ikke godt nok

Kilde: Aktindsigt i tal fra Københavns

Der er især tre årsager til, at ventelisterne til botilbud aktuelt er så
lange, forklarer direktør i Socialforvaltningen Anders Kirchhoﬀ:
Dels en omstilling mod at gøre
psykisk syge borgere mere selvhjulpne, som ikke er slået igennem
endnu, og dels en nedlæggelse af et
af kommunens bosteder, som forvaltningen er i gang med at ﬁnde erstatningspladser for.
- Desuden oplever vi også reelt et
øget pres på grund af den demograﬁske udvikling og det faktum, at behandlingspsykiatrien har nedlagt en
hel del sengepladser over en årrække, siger Anders Kirchhoﬀ.
Efter hans mening er det reelle
problem ikke, at der er 358 på ven-

Kommune

Antal borgere på venteliste til
botilbud efter servicelovens
paragraf 107 og paragraf 108
(Tal i parentes angiver borgere,
der ikke allerede er i botilbud):
2008: 234 (167)
2012: 327 (133)
2016: 358 (188)

teliste, men derimod at de 188 af dem aktuelt ikke har fået tilbud om bosted.
- Det er det tal, vi går mest op i, for det
er ikke nødvendigvis et problem, at man
hellere vil have plads i et andet tilbud end
det, man har fået. Men 188 er ikke godt
nok, for København har en politisk målsætning om, at max 100 må vente på et botilbud, siger Anders Kirchhoﬀ.

25 ekstra pladser i 2016
Under sidste budget vedtog Københavns
politikere at oprette ekstra 20 pladser i botilbud om året for at efterkomme det stigende pres på ventelisterne.
- Forvaltningen har derudover bedt om

at få midler til yderligere 25 permanente pladser. Det er vores
klare overbevisning, at det vil give
en mærkbar forbedring af presset på ventelisterne, siger Anders
Kirchhoﬀ.
De ekstra pladser har forvaltningen anbefalet i forbindelse
med budgettet for 2017, men i lyset af de lange ventelister har forvaltningen nu bedt om, at pladserne etableres allerede i 2016.
- De 25 pladser vil vi netop oprette, fordi vi er nødt til relativt
hurtigt at handle konkret for at
gøre noget ved ventetiderne, siger
direktør Anders Kirchhoﬀ og tilføjer, at medarbejdernes frustration og bekymringer gør indtryk på
direktionen.
- Gudskelov er Socialforvaltningen bemandet med medarbejdere, der har et kæmpe fagligt engagement og gerne vil gøre en
forskel for de borgere, de er ansat
til at hjælpe. Derfor er det naturligt, de reagerer, når de ikke synes, de kan levere den hjælp, de
gerne vil, siger direktøren.
Efter interviewet med direktøren besluttede socialudvalget
den 16. marts at afsætte seks millioner kroner til at etablere de 25
pladser allerede i år. S

Voldsrisiko på botilbud
Efter drabet på en socialrådgiver og en læge
på forsorgshjemmet Saxenhøj i 2014 iværksatte den tidligere regering en række initiativer for at undersøge voldstilfælde og styrke
voldsforebyggelsen. Nogle af disse initiativer
er først nu ved at være færdige.
Dansk Socialrådgiverforening og flere andre fagforeninger har siden 2012 rykket for
et møde med de skiftende regeringer for at

diskutere sikkerhedsmæssige tiltag for de
ansatte på de danske bosteder.
Den nuværende socialminister Karen
Ellemann (V) og sundhedsminister Sophie
Løhde (V) har nu sagt ja til et til et møde om
voldsforebyggelse den 9. maj, hvor Dansk
Socialrådgiverforenings formand og formændene for FOA, Socialpædagogernes Landsforbund og Dansk Sygeplejeråd deltager.

- DS vil understrege, at arbejdet med
voldsforebyggelse er gået alt for langsomt,
og at de hidtidige initiativer er en god start,
men slet ikke er tilstrækkelige. Det demonstrerer det ulykkelige drab på en sosu-assistent på et botilbud i Roskilde, som skete
i påsken, siger Dansk Socialrådgiveres formand, Majbrit Berlau.
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”Tværprofessionelt
samarbejde i teori
og praksis” af Andy
Højholdt, Hans Reitzels
Forlag, 159 sider, 225
kroner (I-bog 160

SAMARBEJDE PÅ TVÆRS
I teori og praksis viser forfatteren, hvorfor det er vigtigt at prioritere tværprofessionelt samarbejde, og
hvilke krav det stiller til de
professionelle i omskiftelige og ofte krævende arbejdssituationer. Bogen henvender sig både til studerende
og til professionelle inden for
de mange praksisfelter, hvor
tværprofessionelle samarbejdsformer er en nødvendig
del af arbejdet.

kroner).

”Voksenmobning i
ord og handling - En
håndbog om arbejdsrelateret mobning”
af Jakob Kehlet, kan
downloades gratis fra

VOKSENMOBNING NEJ TAK
Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! fik satspuljemidler til en intensiv
indsats mod mobning på arbejdspladser. Bogen bringer
viden derfra: Interviews med
mobbeforskere, mobberamte
videregiver deres erfaringer,
og tre virksomheder viser,
hvordan de har forebygget
mobning. Og den giver råd og
værktøjer til mobberamte,
mobberne, pårørende, kolleger, arbejdsgivere, myndigheder og fagforeninger.

voksenmobningnejtak.
dk/haandbogen

Udsatte børn – et
helhedsperspektiv”
af Karen-Asta Bo, Jens
Guldager og Birgitte
Zeeberg (red.), Akade-

BØRNEPERSPEKTIVET
Bogen anlægger et børneperspektiv – et perspektiv, der
tager udgangspunkt i børnenes oplevelser og ønsker i
processen mod, at de får et
godt liv. Den er skrevet af 11
eksperter, der bruger deres
brede viden fra både praksis
og forskning til at kvalificere studerende og praktikere,
der arbejder med børne- og
familiesager, til at kunne
analysere og reflektere over
deres handlinger.

misk Forlag, 376 sider,
399 kroner.
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IFSW-KONFERENCE
I ISLAND:

Top
over
dræbere af
arbejdsglæde
Danmark ligger i top sammenlignet med resten af verden, når det
kommer til arbejdsglæde. Men arbejdsglæden skal plejes. En undersøgelse fra ”Arbejdsglæde nu”
blandt 700 danskere, kortlægger de fem værste dræbere af arbejdsglæde:
1. Brok fra kollegerne (33 %).
2. Manglende ros og
anerkendelse (30 %).
3. Manglende hjælp og
opbakning fra min leder (29 %).
4. Min chef (28 %) og
manglende eller uklare rutiner
og politikker (28 %).
5. Travlhed (27 %)
Læs mere på lederweb.dk

Fortæl om dit
socialfaglige
arbejde
Har du et spændende socialfagligt projekt,
som du gerne vil dele med andre? I maj 2017
er der europæisk socialrådgiverkonference
på Island. Som socialrådgiver kan du fremsende forslag til præsentation af dit socialfaglige projekt og /eller arbejdsmetode - senest den 1. juni 2016.
Konferencen foregår fra den 28. til 30.
maj og vil samle socialrådgivere fra hele
Europa om faglige diskussioner med udgangspunkt i konferencens overordnede tema: Marginalisering og socialt arbejde i samfund under forandring. Der er plads
til mange perspektiver på socialt arbejdes praksis: Menneskerettigheder, familiearbejde, forebyggelse og tidlig indgriben,
sundhed, psykiatri, migration, handicap,
stofmisbrug, hjemløshed, alderdom og katastrofearbejde.
Konferencen er arrangeret af IFSW (International Federation of Social Workers).
Læs mere på ifsweurope2017.yourhost.is/

DANMARK KORT
Thisted
27 familier i Thisted får
hjælp til at få styr på økonomien og trivslen gennem projektet ”Hånd om
egen Familie”.

Jammerbugt
En læge på jobcentret er sparringspartner for sagsbehandlerne, så oplysninger fra praktiserende læger
og speciallæger bliver læst rigtigt.

Viborg
De lokale tandlæger er
gået sammen i Socialt Bevidste Tandlæger, der tilbyder gratis tandtjek til
hjemløse og andre udsatte.

Horsens
Horsens har succes med
socialrådgivere på skolerne: Elevernes ulovlige fravær er faldet med 25 procent fra 2013 til 2015.

Bornholm
Flexjobberne og førtidspensionister skal ikke
møde på Jobcenteret for
at få arbejde. Alle ledige
job til de to grupper bliver nu lagt på jobnet.dk.
Hedensted
Kommunen har lavet en
”storebror-ordning”,
hvor unge syriske mænd
hjælper uledsagede
flygtningebørn fra Syrien
med praktiske opgaver.

Sønderborg
Frivillige ved Kirkens Korshær
arrangerer ferie til Malta for
hjemløse i Sønderborgområdet. I 2015 var
25 hjemløse afsted.

Vordingborg
LivaRehab har startet et
to-årigt rådgivningsprojekt ”Tryg Ungdom” for
unge med skadevirkninger efter prostitution,
vold og/eller incest.

DS: Alvorlige mangler
i lovforslag om
magtanvendelse

Statsrevisorer
kritiserer
reformhastighed

I sit høringssvar til lovforslaget om voksenansvar peger Dansk
Socialrådgiverforening på en række alvorlige mangler. Blandt
andet er lovforslagets fokus alene på magtanvendelse – ikke på
den pædagogiske, socialfaglige og behandlingsmæssige indsats, som det – ifølge DS – er nødvendigt at styrke og udvikle for
at løse uhensigtsmæssig adfærd hos anbragte børn.
DS mener, at magtanvendelsesreglerne skal tage højde for,
at børnene er i en meget udsat position. Magtanvendelse hverken kan eller skal være et pædagogisk redskab, så vi bør i stedet opruste på faglighed og skabe sikkerhed og tryghed, når
børn og unge er i affekt.
DS frygter, at øget brug af magt kan føre til flere sammenbrud i anbringelsen. Derfor er det et stort problem, at lovforslaget ikke indeholder noget om, hvad man skal gøre for at bearbejde oplevelsen af en magtanvendelse med de pågældende
børn og unge.

Statsrevisorerne udtaler kritik af,
at Beskæftigelsesministeriet først
meget sent sørgede for et sikkert
grundlag for kommunernes udmøntning af tre reformer på beskæftigelsesområdet: Førtidspensions- og fleksjobreformen,
kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen.
Kritikken - som også har været rejst
af Dansk Socialrådgiverforening går blandt andet på, at ingen af bekendtgørelserne og vejledningerne blev offentliggjort mere end syv
arbejdsdage før reformernes ikrafttræden – og fire af bekendtgørelserne blev offentliggjort efter loven
var trådt i kraft.

Læs hele høringssvaret på socialraadgiverne.dk/dsmener

Læs mere på rigsrevisionen.dk

DS I PRESSEN

Socialrådgiverforening, den 27. marts
til Ritzau og flere andre medier som
kommentar til Sundhedsstyrelsens
kritik af, at diagnoser er afgørende for
udfaldet af borgernes sagsbehandling.

om kontanthjælpsloftet på DS’
Facebook-side.

arbejdsløse har nu mistet deres dagpengeret på
grund af dagpengereformen fra 2010, viser en ny
opgørelse fra AK-Samvirke.

Majbrit Berlau, formand, Dansk

I Socialrådgiveren 5-1981: DS har nu fået sit første
egentlige princip- og handlingsprogram. Det blev først
forelagt på repræsentantskabsmødet i februar 1980.
Her indkom så mange ændringsforslag, at det ikke
kunne færdigbehandles. I stedet blev det sendt til diskussion i kredsene, og nye ændringsforslag
blev indhentet.
Resultatet – et
sammenhængende forslag vedlagt 27 ændringsforslag – blev
behandlet på repræsentantskabsmødet 1981, hvor
de fleste af ændringsforslagene
kom til at indgå i
det endelige program.

hjælpe dem ned!
Socialrådgiver Lea Juhl Ringstrømm

70.000

”

Det er en
fuldstændig analyse,
der afgør, hvilken
hjælp borgerne
kan få. En diagnose
i sig selv kan
ingenlunde udløse
en hjælp. Men
den er selvfølgelig
medvirkende
til at tegne et
fuldstændigt billede.

DET SKREV
VI FOR 35 ÅR
SIDEN

”

De nye tiltag
giver anledning
til yderligere
bekymringer i
forhold til både
socialrådgivernes
helbred, og dem
de skal forsøge at
hjælpe... Det er så
trist at vide, at den
politik, der føres,
trækker både de
svageste OG dem
der skal forestille at
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DS: Topartsaftale et skridt
i den rigtige retning
Topartsaftale kan styrke flygtninges overgang fra asylcentrene til kommunerne og bane vejen for
en mere fleksibel boligplacering - og ikke mindst en forenkling af reglerne i integrationsindsatsen,
siger Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening. Hun advarer dog mod at forkorte
integrationsprogrammet.
Topartsaftalen er et skridt i den rigtige retning, siger formand for
Dansk Socialrådgiverforening,
Majbrit Berlau. Hun roser parterne for at droppe ﬂygtningelandsbyerne og i stedet investere i billige boliger for ﬂygtninge.
- Det er en svær opgave for
kommunerne at skaﬀe boliger
til ﬂygtningene, så det er ﬁnt, at
de går nye veje frem for at satse
på ﬂygtningelandsbyer, som bestemt ikke er fremmende for integrationen, siger Majbrit Berlau.
Med topartsaftalen, som blev
indgået 18. marts mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL), får kommunerne ﬂere penge til at bygge op til
12.000 almene og midlertidige
boliger til at huse ﬂygtninge.

Tidlig integrationsindsats
Majbrit Berlau er også tilfreds
med, at topartsaftalen styrker

“

Vi må også være realistiske
og erkende, at de fleste vil have
behov for den støtte, de kan få i
integrationsprogrammet, i mere
end et år.

Majbrit Berlau, formand, Dansk Socialrådgiverforening

samarbejdet mellem asylcentre
og kommunerne og dermed den
tidlige integrationsindsats.
- Socialrådgivere på integrationsområdet har længe efterlyst en bedre informationsudveksling mellem asylcentrene
og kommunerne for at kunne
være på forkant, når ﬂygtninge10
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ne kommer ud i kommunen – lige som det også vil sikre en
mere eﬀektfuld integrationsindsats, at screening af ﬂygtninges kompetencer skal ske allerede i asylfasen.

Forenklede regler
Topartsaftalen lægger også op til en forenkling af regler på
ﬂere områder. Kravet om opfølgningssamtaler hver tredje
måned ændres til minimum ﬁre gange årligt. Og integrationsplanen bliver en del af integrationskontrakten.
- Vi har længe efterlyst forenklede og ﬂeksible regler, og
det ser nu ud til, at vi får afbureaukratiseret dele af integrationsindsatsen. Vi noterer os, at integrationsplanen og integrationskontrakten lægges sammen til en kontrakt, hvilket også
er et stort ønske blandt socialrådgivere. Vi har dog endnu til
gode at se udmøntningen af planen, men det er afgørende, at
planen sikrer en helhedsorienteret indsats, hvor der er fokus
på hele familiens trivsel, understreger Majbrit Berlau.
Ifølge topartsaftalen skal integrationsprogrammet forkortes
fra de nuværende tre år til et år. Det bekymrer Dansk Socialrådgiverforening.
- Vi deler naturligvis ambitionen om at få ﬂygtninge integreret så hurtigt som muligt. Men vi må også være realistiske
og erkende, at de ﬂeste vil have behov for den støtte, de kan
få i integrationsprogrammet, i mere end et år. Derfor forudser vi, at vi alligevel bliver nødsaget til at forlænge de ﬂeste
forløb, og det vil skabe yderligere bureaukrati, advarer Majbrit Berlau.

Efterlyser jobåbninger
En tidlig, virksomhedsrettet indsats, hvor alle nytilkomne
ﬂygtninge og familiesammenførte skal mødes som jobparate, med mindre de helt åbenbart ikke er jobparate, er også en
del af topartsaftalen. Samtidig får kommunerne mulighed for
at fritage ﬂygtninge fra krav om at tjekke jobopslag og opdatere deres CV på Jobnet - krav som hidtil har været en barriere for, at ﬂygtninge blev visiteret jobparate.
Majbrit Berlau bakker op om det større jobfokus, men er
bekymret for, om det er realistisk.
- Vi ved, at det fremmer integrationen, at ﬂygtninge kommer ud på arbejdspladserne, men det kan vise sig at blive en
udfordring at etablere en virksomhedsrettet indsats senest
en måned efter ﬂygtningenes ankomst til kommunen, som topartsaftalen lægger op til. Her savner jeg, at arbejdsgiverne
bliver klart forpligtet til at tage medansvar for integrationen
og skabe jobåbninger, siger Majbrit Berlau. S
Læs en længere version af artiklen på socialraadgiverne.dk/nyheder

Udflytning presser
arbejdsmiljøet i Socialstyrelsen
Da regeringen i efteråret besluttede at flytte en lang række statslige arbejdspladser fra
København, var Socialstyrelsens afdeling i København blandt de udvalgte. Knap 200
ansatte – heraf cirka 18 socialrådgivere – skal flyttes til styrelsens hovedkvarter i Odense.
Det rammer arbejdsmiljøet på flere måder, fortæller tillidsrepræsentant.
En nærmest larmende tavshed
og en stemning, som mildest talt var trykket. Sådan
beskriver socialrådgiver Inger Kjeldsen reaktionen, da
medarbejderne i Socialstyrelsen - hvor hun er tillidsrepræsentant i Center for
Børn, Unge og Familier - i
efteråret fra et direkte pressemøde i tv ﬁk beskeden om,
at de var blandt de statslige
arbejdspladser, som var ble-

“

os på ét sted. Men der har jo ingen proces været omkring denne beslutning
– ingen inddragelse af hverken ledelse eller medarbejdere og tilsyneladende
heller ingen socialfaglige endsige visionære socialpolitiske overvejelser.
Med udﬂytningen bliver Socialstyrelsen i sommeren 2017 samlet i Odense, hvor hovedkvarteret allerede i dag
er placeret. Det rammer dermed de lige
knap 200 af styrelsens medarbejdere,
heraf ca. 18 socialrådgivere, som har arbejdsplads i København.
- Der kan måske
på sigt være en fordel i, at vi er samme
sted, men lige nu er
meldingen, at vi bliver spredt i tre forskellige bygninger
på samme matrikel i Odense, så helt
samlet bliver vi altså
ikke i første omgang.
I min optik har staten bevist, hvordan
de tænker om de ansatte: At vi bare er
brikker, man kan rykke rundt på, siger
Inger Kjeldsen.

Der er ingen tvivl om, at det her vil
være et stort tab af viden og kompetencer,
fordi nogle vælger ikke at følge med. Men
det er også et tab af vores gode faglige og
sociale miljø.
Tillidsrepræsentant Inger Kjeldsen

vet udvalgt til at skulle udﬂyttes væk fra København.
- Det var virkelig et chok,
da vi ﬁk beskeden. Det kom
bag på alle – selv ledelsen.
Der var ingen, der havde set
det komme, for det er en
politisk beslutning, som vi
har svært ved at se en mening med, fortæller Inger
Kjeldsen og uddyber:
- Vi har rigtig mange arbejdsopgaver, hvor vi samarbejder med Socialministeriet, som bliver liggende her i
København. Og qua vores arbejdsopgaver og samarbejde med kommunerne er vi
landsdækkende, så hvis man
endelig skulle udﬂytte os på
en smart måde, burde man
sprede os fremfor at samle

Presset arbejdsmiljø
Tillidsrepræsentanten har kun ros til
Socialstyrelsens interne ledelses håndtering af udﬂytningen, for der har været stort fokus på medarbejderinddragelse og på at få en så ordentlig og
gnidningsfri proces som muligt. Samtidig sender ledelsen et tydeligt signal
om, at de ønsker, at medarbejderne bliver på arbejdspladsen og ﬂytter med,
forklarer Inger Kjeldsen.
Alligevel er hun ikke i tvivl om, at
udﬂytningen kommer til at koste dyrt
på arbejdsmiljø og kompetencer.
- Selv om ledelsen efter omstændighederne har lagt en rigtig fornuftig
strategi, kan det ikke ændre på, at der
vil være medarbejdere – især de yngre,

som har små børn – som ikke er
interesseret i at rykke med til
Odense. For selv om det - trods
alt – er en afstand, man godt
kan pendle, kan det ikke hænge sammen med børneaﬂevering
og -afhentning, siger hun og tilføjer:
- Der er allerede begyndt at
ske en udsivning af folk, som søger andre job, så arbejdsmiljøet er allerede presset, fordi alle
er påvirkede af situationen. Ingen her i København har ønsket
det her.

Viden og kompetencer går tabt
Inger Kjeldsen har endnu ingen
fornemmelse af, hvor mange af
hendes kolleger, der vil fortsætte med at arbejde for Socialstyrelsen, når arbejdspladsen skal
ﬂytte til Odense. Hun fortæller, at ﬂere giver udtryk for, at
de endnu ikke er afklarede – og
det giver en del uro på arbejdspladsen.
- Der er ingen tvivl om, at
det her vil være et stort tab af
viden og kompetencer, fordi
nogle vælger ikke at følge med.
Men det er også et tab af vores gode faglige og sociale miljø. Det vil tage år at oparbejde
den samme viden og arbejdsmiljø, siger hun.
Samtidig peger hun på, at
den forventede udskiftning af
medarbejdere også vil give en
stressbelastning for dem, der
bliver tilbage, fordi de skal løfte ﬂere opgaver i en periode,
mens de også skal oplære nye
kolleger.
Ledelsen i Socialstyrelsen
har besluttet ikke at udtale sig
om udﬂytningen, mens processen kører. S
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Fattigdom, afsavn

12
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og overlevelse
Folketingets beslutning om at indføre et såkaldt
moderne kontanthjælpsloft, en 225-timers regel
og integrationsydelsen aktualiserer debatten om
fattigdom i Danmark.
Socialrådgiveren har talt med en række forskere,
der zoomer ind på konsekvenserne af at leve et
liv på økonomisk lavblus. De har ikke det samme
syn på fattigdom, men er enige om, at vi kan
forvente flere fattige og flere afsavn med de
nye, lave ydelser. Og en ny undersøgelse viser, at
fattigdom øger risikoen for omsorgssvigt.
Fattigdommen påvirker også socialrådgivernes
muligheder for at lave godt socialt arbejde.
Derfor har Dansk Socialrådgiverforening
lavet en guide som inspiration til at tackle
konsekvenserne af de nye, lave ydelser.
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Fattigdom
under forskernes lup

– er 10 afsavn værre end tre?
Hver gang der måles på fattigdom i Danmark, blusser den politiske debat op, og tallene tolkes i vidt forskellige
retninger. Senest var det SFI’s afsavnsundersøgelse, som blandt andet blev brugt til at konkludere, at børn i
fattige familier ikke lider markant mange afsavn. Men kan man overhovedet kvantificere afsavn? Fagbladet
Socialrådgiveren har sat to forskere stævne til en snak om, hvordan fattigdommen i Danmark egentlig ser ud.

S

elv om børn i fattige
familier lider ﬂere afsavn end børn i familier med ﬂere penge,
er omfanget af afsavn
blandt børn i fattige familier ikke markant. Det var en af
de konklusioner, som medier og politikere straks greb, da SFI’s rapport ’Fattigdom og afsavn’ udkom i februar.
I rapporten har SFI sammenlignet
afsavnene hos de danskere, som faldt
for den tidligere regerings (nu afskaffede) fattigdomsgrænse – tre år i træk
med en indkomst lavere end 50 procent af medianindkomsten samt en begrænset formue – med resten af befolkningen.
Men lider børn i fattige familier
egentlig få afsavn – og hvem lider så
ﬂest? Kan man overhovedet vurdere alvoren af afsavn ud fra antallet af dem?
Og hvad sker der, når de nye lave ydelser træder i kraft?

Afsavnene rammer mange
Fagbladet Socialrådgiveren har mødt
projektlederen bag rapporten, SFI’s
forsker Lars Benjaminsen, og forsker
Finn Kenneth Hansen fra Center for
Alternativ Samfundsanalyse, CASA,
som i mange år har beskæftiget sig med
at undersøge afsavn, til en samtale om
rapportens konklusioner, og om hvor14
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dan man måler fattigdom og afsavn.
Finn Kenneth Hansen
(FKH): For mig er en af de vigtigste konklusioner i jeres undersøgelse, at afsavnene rammer bredere end blot dem, der
er økonomisk fattige ud fra den
tidligere regerings fattigdomsgrænse.
Lars Benjaminsen (LB):
Formålet med undersøgelsen
har været at sammenligne afsavnene blandt de økonomisk fattige med den øvrige befolkning.
Det er den opgave, satspuljepartierne og Social- og Indenrigsministeriet, som har bestilt og
ﬁnansieret undersøgelsen, har
bedt os udføre. Men fattigdomsgrænsen var ret smal, så når
man ser på dem under grænsen i forhold til dem med den laveste indkomst i den øvrige befolkning, er der også nogle af de
ikke-fattige, som på mange måder ligner gruppen af fattige. De
kan lide afsavn af nærmest samme omfang som de fattige.
FKH: I konkluderer også,
at ikke alle fattige lider afsavn.
Det er der vel ikke så meget
overraskende i, for i den gruppe
ﬁndes der også eksempelvis deltidsbeskæftigede og selvstæn-
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dige. Men jeres konklusion er blevet grebet af
blandt andre Joachim B. Olsen (Liberal Alliance, red.), som er lykkelig over at kunne sige, at
der er fattige, som ikke lider så mange afsavn.
LB: Selvom det ikke er overraskende, er
det alligevel en konklusion, fra undersøgelsen;
at ikke alle fattige lider afsavn. Det viser international forskning også – at der særligt i de
forholdsvis velstillede lande som Danmark er
en lidt lavere andel blandt de fattige, som lider
afsavn, end i relativt mindre velstillede lande.
FKH: Men når nu jeres undersøgelse viser, at afsavnene også er udbredte blandt dem,
som måske kun har været under fattigdomsgrænsen indkomstmæssigt i ét eller to år, forstår jeg ikke, at I ikke har brugt mere krudt
på at konkludere, at langt ﬂere rammes af afsavn end de fattige under fattigdomsgrænsen.
LB: Vores fokus har fra starten været på
dem, der ligger under grænsen. Men det er bestemt ikke ment som et udtryk for, at vi forestiller os, at det kun er den gruppe, der lever
med afsavn. Og som det fremgår af rapporten,
rammer afsavnene også en bredere gruppe i
den nederste femtedel af indkomstfordelingen.

Kontanthjælpsmodtagerne lider flest afsavn
Gruppen af fattige i Danmark består især af
kontanthjælpsmodtagere – og rapporten konkluderer, at netop de lider markant ﬂest afsavn. Også de kontanthjælpsmodtagere, som
ikke er fattige efter den tidligere fattigdomsgrænse, er ramt. Forskerne har et bud på,
hvorfor:
LB: Kontanthjælpsmodtagernes indkomst

”

Så selvom det er
godt, at børnene ikke
lever med mange
afsavn, synes jeg ikke,
at vi på baggrund
af SFI-undersøgelsen
ordentligt kan vurdere
alvoren af det.
Finn Kenneth Hansen, forsker fra Center
for Alternativ Samfundsanalyse

Finn Kenneth Hansen fra CASA har i mange år beskæftiget sig med at undersøge afsavn og fattigdom. Han
hæfter sig ved, at SFI-rapporten viser, at kontanthjælpsmodtagere generelt lider flest afsavn.

Fattigdomsgrænsen
Den tidligere regering nedsatte i 2012 et ekspertudvalg, som skulle se på, hvordan den danske fattigdom kan opgøres, samt komme med forslag til en dansk fattigdomsgrænse. I 2013 kom de med deres anbefalinger. Den daværende regering fulgte dem og indførte en dansk grænse med tre kriterier:
] Indkomsten skal tre år i træk være lavere end 50 procent af medianindkomsten
] Familiens formue skal være under 100.000 kr. pr. voksen
] Personen må ikke være studerende eller dele husstand med studerende
I efteråret 2015 afskaffede den nuværende regering fattigdomsgrænsen.

er ikke forskellig fra de deltidsansatte eller selvstændige,
som også ligger under fattigdomsgrænsen, men de to andre
grupper har udsigt til, at de
kan komme videre på et tidspunkt. Kontanthjælpsmodtagerne er i større risiko for at
sidde fast i situationen, fordi
problemerne ophober sig. Samtidig kan der være psykisk sygdom, fysisk handicap eller andet, som kan ekskludere dem
fra arbejdsmarkedet over længere tid. Det kan være svært at
skille det ad, men summa summarum er, at det er dem, der lider de ﬂeste afsavn.
FKH: Det er der ingen tvivl
om. Det er især interessant, at
både de kontanthjælpsmodtagere, som er fattige, og dem
som ligger over grænsen - de
ikke-fattige - begge lider mange afsavn. Det ser altså ud som
om, afsavnene ikke skyldes, at
de har lav indkomst i tre år,
men netop at de er kontanthjælpsmodtagere.
LB: Rigtig mange af de ikke-fattige kontanthjælpsmodtagere ligger lige over fattigdomsgrænsen. Og jeg er helt
enig i, at det er et markant resultat, at vi ser et væsentligt
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Når vi ser på de langtidsfattige, så er der flere afsavn.
Det svarer til forståelsen af, at man vil ophobe endnu
flere afsavn, hvis man i længere tid oplever en vanskelig
økonomisk situation.

Lars Benjaminsen, SFI-forsker

» højere niveau af afsavn generelt

blandt kontanthjælpsmodtagerne end blandt de øvrige grupper.
FKH: Blandt kontanthjælpsmodtagerne er der faktisk en
større andel af dem, der er ikke-fattige, som lider af ti afsavn,
sammenlignet med dem som ligger i den fattige gruppe. Jeg synes, det er bemærkelsesværdigt.

Børnene lider også afsavn
I undersøgelsen har de voksne
deltagere svaret på, om de eller deres børn af økonomiske årsager har lidt en række afsavn
– for eksempel om de af økonomiske grunde ikke har spist tre
måltider mad om dagen eller
om de har varmt vintertøj. Børn
over 11 år har også selv svaret
på 22 indikatorer om deres egen
vurdering af afsavn.
Ud fra disse besvarelser konkluderer rapporten, at børn i
økonomisk fattige familier lider
et signiﬁkant større omfang af
afsavn end børn i ikke-fattige familier. Dog er antallet af afsavn
stadigvæk ikke højt blandt børnene, understreger Lars Benjaminsen. Men kan man overhovedet kvantiﬁcere afsavn?
FKH: Selvom omfanget af afsavn ikke er højt, ved vi ikke,
hvor alvorligt det er – om børnene for eksempel ikke har spist
tre måltider om dagen, eller om
de ikke har været med klassen
på udﬂugt. Afsavn er i højere
grad et kvalitativt udtryk for en
dårlig situation, end noget, som
kan tælles sammen.
LB: Det er vigtigt at understrege, at det her ikke er en generel trivsels- eller helbredsundersøgelse. Det er en måling
af, om de har måttet undvæ16
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Selv om børn i fattige familier lider flere afsavn end andre børn, er omfanget stadig ikke højt. Det skyldes
blandt andet, at forældrene strækker sig langt for at skærme dem, fortæller SFI-forsker Lars Benjaminsen.
TEKST JENNIFER JENSEN FOTO JEPPE CARLSEN

re en række fornødenheder og konkrek k
te aktiviteter på grund af økonomi. Og
her er resultatet – som måske har været overraskende for nogen – at børnene generelt kun lider få afsavn, også de
fattige familier. Selvfølgelig kan det påvirke børnene forskelligt, men det er en
kvantitativ opgørelse, og uanset om vi
ser på afsavnene enkeltvis eller lægger
dem sammen, så er omfanget ikke højt
blandt børnene.
Selvom børnene ikke lider mange afsavn, viser tallene dog en tydelig tendens: Børn af kontanthjælpsmodtagere
oplever ﬂest afsavn.
LB: På trods af, at børn af økonomisk fattige generelt ikke lever med
mange afsavn, er der grupper, hvor det
ligger lidt højere. Det kan vi især se
ved de økonomisk fattige børn, hvor
forældrene ikke er i beskæftigelse – typisk kontanthjælpsmodtagerne.
FKH: Rapporten viser, at børn i
kontanthjælpsfamilier lider markant
ﬂere afsavn end børn i andre familier. I
gennemsnit 3,8 afsavn ﬂere. Det er meget!
LB: Ja, vi kan se, at de ligger højere – men igen taler vi ikke om et stort
antal afsavn samlet set ud af de 22 indikatorer, vi måler på. De økonomisk fattige børn oplever typisk nogle af disse
afsavn, men langt fra dem alle. Det er
en vigtig nuance.

Forældrene skærmer deres børn
Undersøgelsen viser samtidig, at selvom børn i fattige familier ikke oplever
mange afsavn, kan deres forældre sagtens lide mange afsavn. Forældrene gør
nemlig, hvad de kan for at skjule deres
fattigdom for børnene.
LB: Vi konkluderer, at de voksne –
og det siger en stor del af dem direkte i undersøgelsen – prioriterer børnenes behov frem for deres egne. Det er
skærmningsmekanismer, hvor forældrene strækker sig så langt, de kan, for

att undgå,
skal
d å att børnene
bø
k l opleve
l
ffatt
tigdom. Det betyder ikke, at børnene
ikke på andre måder sagtens kan opleve, at forældrene er pressede over
økonomien. Men forældrene bærer i
højere grad selv afsavnene.
FKH: Det er vigtigt at have for øje,
at hvis børnene lider to afsavn, kan
det påvirke dem meget mere end deres forældre, som lider ﬂere afsavn,
fordi de voksnes afsavn måske ikke
betyder ligeså meget. Så selvom det
er godt, at børnene ikke lever med
mange afsavn, synes jeg ikke, at vi på
baggrund af jeres undersøgelse ordentligt kan vurdere alvoren af det.

Økonomi er årsagen til afsavnene
Lars Benjaminsen fortæller, at undersøgelsen også har taget mange andre
udsathedsfaktorer med, når de har
sat de fattigste under lup – for eksempel misbrug eller helbredsproblemer.
Han mener, at det er vigtigt at huske
disse faktorer, når man ser på de fattiges afsavn.
LB: Der vil være et samspil mellem den økonomiske situation og andre psykosociale forhold, som kan
være med til at forklare, at folk er
uden for arbejdsmarkedet igennem
længere tid. Det kan gå begge veje –
de sociale forhold kan være det, der
holder dem væk fra arbejdsmarkedet,
men deres arbejdsløshed kan også påvirke for eksempel deres psykiske
helbred. Vi kan desuden se, at de økonomisk fattige med psykisk sygdom
har væsentligt ﬂere afsavn end de
økonomisk fattige uden psykisk sygdom. Derfor skal man være lidt forsigtig med at konkludere, at afsavn
kun skyldes økonomisk fattigdom.
FKH: Men de medvirkende i undersøgelsen har netop svaret på, at de
har undladt de forskellige køb, handlinger og aktiviteter af økonomiske
grunde, og ikke på grund af psykisk

sygdom.
Afsavnene er alene
begrundet
d
Af
l
b
d ti
familiernes økonomiske forhold og viser
konsekvenserne af lave indkomster. Det
er interessant, at undersøgelsen bekræfter, at jo lavere indkomst familierne har,
desto ﬂere af dem lider afsavn.

Er grænsen fornuftig?
At den tidligere regerings fattigdomsgrænse var smal kan de to forskere nemt
blive enige om. Andre fattigdomsgrænser har ikke et ligeså langt tidskriterium
– tre år – som den danske, fortæller Lars
Benjaminsen. Men hvordan ville en fornuftig fattigdomsgrænse se ud?
LB: Hvis man ser på nogle af de andre
fattigdomsgrænser, for eksempel OECD’s
på 50 procent af medianindkomsten i
blot et enkelt år – eller EU-grænsen på
under 60 procent i et år – så vil der være
en bredere gruppe, der deﬁneres som fattige. De vil også på en del områder ligne
den gruppe fattige, vi har undersøgt.
FKH: Fattigdomsdeﬁnitionen forudsætter, at personerne har ligget under grænsen i tre år. Men er det den rette grænse, hvis det viser sig, at afsavnene
blandt dem, der kun har ligget under i
et år eller to år, er ligeså store? Jeg synes, at undersøgelsen sætter spørgsmålstegn ved, om fattigdomsgrænsen er fornuftig. Afsavnsundersøgelsen bekræfter,
at man udover indkomstopgørelser bør
se på, hvem der lider afsavn af økonomiske grunde? Og supplere med en opgørelse baseret på budgetmetoden, som ser
på, hvad det koster at leve i Danmark, og
hvem der ikke har råd til et acceptabelt
og nødvendigt forbrug.
LB: Jeg mener, at afsavnene er en
måde at se på konsekvenserne af fattigdommen, mere end en måde at deﬁnere
fattigdom i sig selv på. For der er mange ting, der spiller ind på omfanget af afsavn – forskellige former for sociale problemer for eksempel.
FKH: Lige på det område er jeg optaget af den engelske fattigdomsforsker
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Resultater fra SFI’s undersøgelse
]Undersøgelsen viste, at 32 procent af de økonomisk fattige oplevede 10 eller flere af de 49
afsavn, forskerne målte på – for eksempel tre måltider om dagen, varmt tøj, bolig, internet eller
sociale aktiviteter. 21 procent led ikke afsavn.
] En del af de fattige har desuden måttet give afkald på helt basale ting. 16 procent har i perioder ikke haft råd til tre måltider om dagen. 15 procent købte ikke lægeordineret medicin, fordi
de manglede penge. 42 procent kom ikke til tandlægen, fordi det var for dyrt for dem.
] Børn i fattige familier led signifikant flere afsavn end børn i ikke-fattige familier.
Kilde: SFI’s undersøgelse ’Fattigdom og afsavn’

» Peter Townsends hypotese om, at af-

savnene stiger, jo lavere indkomst du
har, indtil antallet af afsavn på et eller andet tidspunkt stiger brat op. Der,
hvor det går brat op, er fattigdomsgrænsen, sagde han. Måske har det slet
ikke noget at gøre med, om de er psykisk syge eller alt muligt andet, men
handler i stedet om, at når man kommer ned under en bestemt indkomstgrænse, så kommer der ikke bare fem,
men ti eller femten afsavn. Jeres rapport tyder på, at det sker i gruppen
med de laveste indkomster, hvor de nederste to procent lider ligeså mange afsavn som de økonomisk fattige.
LB: Når vi ser på de langtidsfattige, så er der ﬂere afsavn. Det svarer til
forståelsen af, at man vil ophobe endnu
ﬂere afsavn, hvis man i længere tid oplever en vanskelig økonomisk situation.
Jeg er helt enig i, at der formentlig er
et slags knæk på kurven, hvor vi for al-

vor ser afsavnene slå igennem, men som
nok også skyldes den tid, man har levet
i en vanskelig situation.

Fremtiden med de nye lave ydelser
Med det nye kontanthjælpsloft, 225-timers reglen og den lavere integrationsydelse kan man forvente, at der vil
komme endnu ﬂere fattige fremover,
mener forskerne. Det bygger de blandt
andet på konsekvenserne af de lave
ydelser, som blev indført i 2002.
LB: Undersøgelsen tegner et billede
af omfanget af afsavn i sommeren 2015.
Den kan ikke i sig selv sige, hvad der vil
ske, når niveauet af ydelserne bliver sat
ned. Men vi kan se, at kontanthjælpsmodtagerne lider de ﬂeste afsavn, og at
mange af de her grupper føler sig økonomisk pressede. Det er et empirisk
spørgsmål, hvad der vil ske, når man
sætter ydelserne ned eller lægger loft
på. Men alt andet lige må vi antage, at

det er med til at presse familiernes situation yderligere, og derfor må vi forvente en opadgående retning på afsavnene – men hvor meget eller hvordan
kan kun virkeligheden vise.
FKH: Den her undersøgelse kan i
hvert fald sige, hvor udbredte konsekvenserne er af en lav indkomst. Den
kan måske ikke være grundlag for at
sige, hvordan det kommer til at se ud –
men der kan man bruge det empiriske
grundlag fra 2002, hvor man indførte
blandt andet starthjælpen og lagde loft
over kontanthjælpen i første omgang.
Det gav en meget stor stigning i antallet af fattige i den efterfølgende periode fra 2002 til 2011. Så ud fra det er der
en stor risiko for, at de nye lave ydelser
kommer til at betyde markant ﬂere fattige, og konsekvenserne – ud fra jeres
undersøgelse – bliver et meget udbredt
omfang af afsavn. S

Det er langt fra alt, de to forskere ser ens på – men de er enige om, at vi kan forvente flere fattige og flere afsavn med de nye, lave ydelser.
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Sådan håndterer I konsekvenser
af de nye lave ydelser

De nye lovændringer om kontanthjælpsloft, 225-timers regel og integrationsydelse medfører et stort
arbejdspres for socialrådgiverne på en lang række kommunale arbejdspladser. DS har lavet fem notater
som inspiration til at tackle konsekvenserne af de nye lave ydelser.
I midten af marts vedtog et
ﬂertal i Folketinget de
lovændringer, som indebærer kontanthjælpsloftet, 225-timers reglen og
integrationsydelsen. Det
vil gøre ﬂere end 30.000
voksne og 34.000 børn
fattigere.
Folketingets beslutning vil komme til at gøre
ondt, mener Dansk Socialrådgiverforenings formand Majbrit Berlau.
Først og fremmest på de
borgere, der bliver ramt,
men også som en stor belastning for de socialrådgivere i kommunerne,
som skal være med til at
rulle den nye lov ud. Mellem 150.000-200.000 sager
skal nemlig gennemgås
manuelt, forklarer hun.
- Jeg er bekymret for,
hvordan det kommer til
at gå i kommunerne, for
den nye lovgivning medfører et ekstremt arbejdspres for socialrådgiverne. Så ikke nok med, at vi
skal tage os af de borgere, som skal have forklaret, hvorfor de pludselig
bliver fattigere – vi skal
gøre det oveni den store bureaukratiske opgave,
lovgivningen medfører, siger hun.

Formand: Stå sammen
Dansk Socialrådgiverforening har allerede hørt fra
socialrådgivere, som modtager henvendelser fra fortvivlede borgere, som frygter fremtiden og ikke ved,
hvordan de skal få økono-

mien og hverdagen til at
hænge sammen, når kontanthjælpsloftet rammer.
Det er så alvorligt, at
foreningen nu har udarbejdet en række notater,
som skal hjælpe medlemmerne med at håndtere
udfordringerne bedst muligt – blandt andet ved at
gøre opmærksom på den
opgave, de står overfor i
MED-udvalget og til både
ledelse, lokalpolitikere
og lokalpresse, fortæller
formanden.
- Vi opfordrer til, at
alle medlemmer står sammen på arbejdspladserne og går i dialog med
ledelse og lokalpolitikere om, hvordan det akutte arbejdspres skal håndteres. Det er vigtigt, at
man på tværs af afdelingerne får nogle strukturerede og afklarende processer, så arbejdsopgaven
med at løse problemer i
familierne grundet fattigdom ikke skubbes rundt
i kommunen. Det vil bare
betyde mere arbejde og
dårligere vilkår for det
sociale arbejde, siger hun
og fortsætter:
- Det skal og bør ledelserne forholde sig til, og
i klubben på tværs af forvaltningerne kan vi synliggøre problemet. Derfor
en klar opfordring til at
bruge vores notater som
hjælp. S

5

notater hjælper jer på vej
På socialraadgiverne.dk/nyelaveydelser kan du finde fem
notater, som giver et overblik over den nye lovgivning og kan
bruges til at sætte gang i drøftelser i klubben, MED-udvalg og
med ledelsen.
]FORSLAG TIL AKTIVITETER I
SOCIALRÅDGIVERKLUBBEN
Aktivitetsforslag, som TR og AMiR kan sætte i gang. Notatet
indeholder en drejebog for et klubmøde, forslag til dagsorden
for behandling i MED-udvalget, en idé til et brev til den lokale
ledelse eller lokalpolitikerne, samt ideer til pressearbejde.

]HANDLEMULIGHEDER VED
IMPLEMENTERING AF DEN NYE LOVGIVNING
Bud på handlemuligheder til fem fokusområder: 1) Klarhed
om organisering af opgaven, 2) Det øgede ressourcebehov,
3) Håndtering af risiko for trusler og vold, 4) Det gode
socialfaglige arbejde, samt 5) Dialogen på arbejdspladsen om
udfordringerne.
]UDVIDELSE AF MÅLGRUPPEN FOR
INTEGRATIONSYDELSE
De ekstra arbejdsopgaver, kommunen får ved implementeringen af lovgivningen, de umiddelbare konsekvenser,
en række forslag til dialogpunkter med ledelsen, samt bilag om
hovedpunkterne i loven og tidsplanen for indfasningen.
]KONTANTHJÆLPSLOFT OG 225-TIMERS REGEL
De vigtigste udfordringer, loven medfører for praksis,
en række forslag til dialogpunkter med ledelsen, samt bilag om
hovedpunkterne i loven og tidsplanen for indfasningen.
]LOVGIVNINGENS MULIGHEDER FOR ØKONOMISK
HJÆLP I SÆRLIGE TILFÆLDE
Nogle af de muligheder, der er i lovgivningen, for at yde økonomisk hjælp i særlige situationer til borgere berørt af kontanthjælpsloftet, 225-timers reglen og integrationsydelsen.
Materialet er blevet til i et samarbejde mellem Dansk Socialrådgiverforenings sekretariat, regionsformændene og en sparringsgruppe
med cirka 10 tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.

TEKST JENNIFER JENSEN
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Fattigdom øger risiko for
Fattigdom er en overset belastningsfaktor i forståelse af, hvad omsorgssvigt er, viser ny rapport,
som lektor Adam Johansen står bag. Han opfordrer socialrådgivere til at interessere sig mere for,
hvordan fattigdom påvirker familierne.
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vornår skyldes en tom madkasse, snavset tøj og sko, der ikke
matcher årstiden, en ringe forældreevne – og hvornår skyldes det
fattigdom? Forskningsrapporten ”Børnefamiliers fattigdom og omsorgssvigt” sætter blandt andet fokus på, hvordan sagsbehandlere inddrager fattigdom i sager
om omsorgssvigt af børn. Og i rapporten
konkluderes det, at fattigdom er en overset belastningsfaktor i forståelsen af, hvad
omsorgssvigt er – og at fattigdom øger risikoen for omsorgssvigt.
Det er Adam Johansen, cand. scient.
pol. og ansat som lektor i samfundsvidenskab ved Institut for Socialt Arbejde, Professionshøjskolen Metropol, som står bag
rapporten. Han siger:
- Der er mange socialrådgivere, der har
blik for børnenes afsavn, men der er næsten ingen, som ser fattigdommen som en
dynamisk og gennemtrængende risikofaktor for familier, der også har problemer
ud over fattigdom. Fattigdom kan præge mange af de relationer, der er i familien
– for eksempel i form af ﬂere konﬂikter.
Både børn og forældre kan føle sig skamfulde og mindreværdige, og det kan alt andet lige ikke føre til andet end dårligere
samspil mellem forældre og børn.
Han pointerer, at lige som forældres
psykiske sygdom ikke altid fører til omsorgssvigt af deres børn, er fattigdom heller ikke altid årsag til omsorgssvigt. Konsekvenserne af forældres psykiske lidelser
vil dog altid blive vurderet i en børnefaglig undersøgelse, men det gælder sjældent
konsekvenser af familiens fattigdom.
- Fattigdom kommer til at være en del
af omsorgssvigtet, men vi er vant til at
forstå omsorgssvigt som noget psykologisk og emotionelt uden at skele til fattigdom, siger Adam Johansen.
På spørgsmålet om, hvad socialrådgivere kan bruge rapporten til, svarer Adam
Johansen:
- Socialrådgivere kan bruge undersøgelsen til at blive mere opmærksomme på, at

de skal ﬁnde ud af, om fattigdom er en relevant
belastningsfaktor i de familier, de udreder. Afsavn kan vise sig at forstærke og præge belastede
relationer samt børn og forældres selvværd.

Fattigdom er skamfuldt for børn

Lektor Adam Johansen understreger, at fattigdom også kan
præge relationer i familien.

Fakta
om rapporten
]Forskningsrapporten
”Børnefamiliers fattigdom
og omsorgssvigt” omfatter
en forskningsoversigt og fire
cases, som ud fra interviews
analyserer både børn og forældres erfaringer med omsorg og fattigdom.
]Sagsbehandlere og professionelle, der er visiteret
til familierne, er også interviewet.
]Rapporten er lavet på baggrund af 15 cases, hvor familier lever af kontanthjælp,
men kun fire af casene er
som nævnt taget med i rapporten.
]Forskningsrapporten, som
er målrettet studerende og
praktikere, er finansieret af
Socialstyrelsen.

Umiddelbart siger børnene, at de ikke oplever
sig som fattige, men caseanalyserne viser, at hvis
man spørger ind til det, så fortæller børn om afsavn, der er alvorlige for dem. Og afsavn som
følge af fattigdom fylder meget i børns selvforståelse, i deres sociale liv og ikke mindst i bekymringer for deres forældre. Adam Johansen er
overrasket over, at ﬂere af børnene i casestudierne taler om ikke at få nok at spise:
- Børn har fortalt om at gå i seng uden at være
mætte hver aften - om tomme køleskabe og om at
være bekymrede for, om der er mad nok til hele
måneden. De er involveret i aktiviteter, hvor deres forældre køber stjålet mad eller skralder. Og
forældre bliver presset ud i en adfærd, som de
fortæller, er imod deres egne normer. For eksempel har en far fået fat i de rabatmærker, som sættes på mad, der er tæt på sidste udløbsdato, og
når han selv sætter mærkerne på kødet ovre i supermarkedet, får han billig mad. Faderen viser
faktisk sine børn omsorg, men på en måde, der
krænker hans moral, og eventuelt får omgivelserne til at stemple børnene.
Adam Johansen understreger, at både børn og
voksne oplever det som skamfuldt at være fattige.
- Forældrene skammer sig over ikke at være
selvforsørgende. Og børnene skammer sig. Det
overrasker mig, at de selv siger, at de skammer
sig. Ikke over forældrene, men over sig selv. En
dreng siger, at han er en taber. En ting er at blive
mobbet for at være en taber, men når et barn tager den stempling på sig, er det et udtryk for en
selvstigmatisering, der kan svække et barns modstandskraft over for social udgrænsning i dets
børnefællesskaber.

Bryd tabuet om fattigdom
Læs ”Børnefamiliers fattigdom
og omsorgssvigt” på
socialstyrelsen.dk

TEKST SUSAN PAULSEN

Børn taler ikke om fattigdom, hvis de ikke bliver
spurgt om det, pointerer Adam Johansen. Derfor
er vigtigt, at socialrådgiverne bryder tabuet og
insisterer på at tale med børnene om det.
- Børn forbinder over for mig som forsker,

omsorgssvigt
ikke selv deres fattigdom med
omsorgssvigt, men deres forældre fortæller mig, at de oplever,
at de med en meget anstrengt
økonomi omsorgssvigter deres
børn, fordi de ikke kan opfylde
deres børns ønsker. Forældrene
udtrykker smerte over ikke at
kunne give deres børn det samme, som deres jævnaldrende får.
Og de kan opleve, at deres børn
har mistet tilliden til dem, fordi
de som forældre ikke kan indfri børnenes behov. Børns materielt begrundede tab af tillid til
forældre, de er omsorgsvigtede
af, modvirker endnu mere forældres og børns indbyrdes mulighed for at forbedre deres belastede relation.
Fattigdom kan ifølge Adam
Johansen ikke blot stresse forældre, fordi de hele tiden spekulerer over, hvor de skal skaffe penge fra.
- En mor fortæller, at hun har
svært ved at være til stede, når
hun skal hygge sig med sin søn.
Så det betyder også et mentalt
og emotionelt fravær, der farver
mor og søns indbyrdes relation.

Store dilemmaer
Adam Johansen understreger
desuden, at socialrådgivere og
andre professionelle, der er tilknyttet familierne, stilles over
for nogle store dilemmaer, fordi
de ofte kun kan tilbyde en psykologisk og pædagogisk indsats,
selv om de vurderer, at en frigørelse fra materiel fattigdom ville
have langt større eﬀekt.
- Serviceloven tillader ikke
afskaﬀelse af børns fattigdom,
men overlader børn til deres
forældres indkomst, når det
gælder børns forsørgelse.

At være
en god mor
”Man behøver ikke at have penge for at
være en god mor og vise omsorg og kærlighed til sine børn, det gør man ikke. Og
man behøver heller ikke have penge for
at lave noget sammen med dem… (…)
Men du har jo brug for penge. Det at få
en cykel, som andre ikke har haft. Og det
samme med tøjet. De kunne bare godt
tænke sig at få noget, der kun har været deres eget, som de siger. Og det gør
ondt… Når de tænker sådan. Så der er
penge jo vigtigt for at være en god mor.
Else, mor på kontanthjælp

Kan man bevilge
en mobiltelefon?
Socialrådgiver Asta fortæller, at de i
familieafdelingen diskuterer, om den
nogen gange skulle bevilge noget ekstraordinært: ”Fx det der med mobiltelefonen, er det egentlig den, der kan flytte en hel masse i denne familie, i stedet
for at sætte alt mulig andet i værk. Det
er noget de andre børn lægger mærke
til. At de ikke har en telefon, de har ingen IPad.”
Kilde: Forskningsrapporten ”Børnefamiliers fattigdom og omsorgssvigt”

Han vurderer, at
en tidligere indsats
i form af økonomisk
støtte i nogle tilfælde
ville kunne forebygge
mere indgribende foranstaltninger.
- Ifølge den sociale lovgivning er fattigdom ikke et tilstrækkeligt grundlag
for at iværksatte foranstaltninger, medmindre decideret vanrøgt kan begrunde en anbringelse. I ingen af de tre medvirkende kommuner bliver børn anbragt,
fordi de er sultne, er utilstrækkelig
klædt eller lugter. En af de tre kommuner har som led i en indsats, der kun visiteres til, når alternativet er anbringelse,
vist familiens fattigdom opmærksomhed.
Her anses det for umuligt at forbedre
emotionelle og sociale relationer i familien, før der er lagt et budget. Økonomien
er så og sige ’den vilde elefant’, der skal
tæmmes som et led i det sociale arbejde,
siger Adam Johansen.
Han henviser i øvrigt til, at ifølge Servicelovens paragraf 46 skal kommuner
sikre, at udsatte børn og unge kan opnå
samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende.
- Sådanne formål kan ikke indfries
med penge alene, men omvendt er det
svært at forestille sig, at formålene kan
opnås uden penge i familien, siger Adam
Johansen.
Han pointerer, at kommunerne ikke
kan ændre familiernes indkomstgrundlag her og nu, men at de kan hjælpe dem
med at lægge et budget, og dermed til at
mindske det tab af kontrol, som en kaotisk, ofte gældspræget, familieøkonomi
indebærer for forældre og børn. S
Læs hele forskningsrapporten ”Børnefamiliers
fattigdom og omsorgssvigt” på socialstyrelsen.dk
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Sådan reagerer vi på fattigdom
Reflekteret, resigneret eller desperat? Folk reagerer forskelligt på fattigdom, fortæller sociolog,
der giver et rids af fire overlevelses-strategier.

4

STRATEGIER TIL AT HÅNDTERE
AT VÆRE FATTIG
Reflekteret og problemløsende, fx jobsøgning eller
uddannelse. Man handler
for at ændre sin situation
på den længere bane.

Resigneret tilpasning og
tilbagetrækning med en
følelse af afmagt. Handler
kun for at overleve, men
søger ikke job eller opsøger kommunen. Isolering.

Desperat, kortsigtet
håndtering af problemerne, fx gældsstiftelse eller tyveri. Handler, men
på uhensigtsmæssige
måder.

Kortsigtet

22
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TEKST JENNIFER JENSEN

de har, mens andre har et så
dårligt forhold til kommunen,
som de ser som en fjende, der
tager pengene fra dem, at det
ligger fjernt for dem at bede
om hjælp der, siger Maja
Müller.

Valget er ikke altid frit
Det er vigtigt at understrege,
at det ikke altid er op til de
fattige selv, hvilke strategier
der bliver benyttet i forskellige situationer, fortæller sociologen. Rigtig meget bliver
nemlig begrænset af den fattiges muligheder.
- Hvis helbredet er dårligt,
sætter det nogle begrænsninger – især hvis man ikke er
syg nok til en førtidspensi-

on. Men et godt socialt netværk kan til gengæld betyde,
at man måske kan søge økonomisk hjælp hos familie og
venner – eller blive hjulpet i
arbejde gennem nogen, som
kender nogen, siger hun og
tilføjer:
- I vores undersøgelse kunne vi se, at dem med et godt
netværk klarede sig bedre – det var typisk dem uden
netværk, som endte med
de mere desperate strategier. Men det er bare ikke alle,
som har den mulighed, at de
kan trække på hverken godt
helbred eller et socialt netværk.
Det gør også en forskel,
hvor meget man ved om sy-

Kilde: ”Fattigdom, afsavn og coping”

Reflekteret og strategisk
afventende, hvor man tilpasser sig situationen og
trækker sig tilbage – fx
ved at søge førtidspension.

Gæld til rockere
Der kan være mange årsager til, at folk håndterer fattigdom med forskellige strategier – og det er langt fra altid,
det er de bedste strategier, som kommer i spil, fortæller
Maja Müller.
- Det optimale er, at folk bruger den problemløsende
strategi – at de får et job og håndterer deres livssituation
på en strategisk smart måde. Men rigtig mange ender med
kortsigtede, uhensigtsmæssige handlinger for at håndtere
deres økonomi, forklarer sociologen.
Hun fortæller om et par, hun har interviewet, hvor begge var på kontanthjælp. De blev ramt af den daværende 300-timers regel, hvilket betød, at de mistede den enes
kontanthjælp. Det var et stort indhug i deres økonomi, så
parret blev nødt til at vælge mellem at betale husleje eller el for stadig at kunne sætte mad på bordet til dem selv
og børnene.
Parret valgte boligen, og da de havde levet uden el i tre
uger, var de så desperate, at de lånte penge af rockere gennem nogle bekendte. Deres desperation for at få strømmen tændt igen endte derfor med, at de skulle betale en
gæld til rockerne på tre gange beløbet.
- De kunne måske have fået hjælp hos kommunen, men
nogle borgere ved enten ikke, hvilke muligheder for hjælp

Langsigtet

Proaktiv

Reaktiv

N

år vi rammes af fattigdom, er der overordnet
set ﬁre måder, vi kan håndtere det på. Det fortæller sociolog Maja Müller, som er adjunkt ved
socialrådgiveruddannelsen UCL og ph.d.-studerende ved SDU’s Institut for Statskundskab.
Sammen med fem andre eksperter har hun i bogen
”Fattigdom, afsavn og coping” undersøgt, hvordan de lave
ydelser fra 2002 til 2011 – starthjælp, introduktionsydelse,
kontanthjælpsloft og 300-timers regel – påvirkede samfundets fattigste. Ud fra ﬂere teorier er de nået frem til ﬁre
såkaldte copingstrategier – det vil sige måder, vi håndterer fattigdom på.
Vi kan blive proaktive, hvor vi kan gå to veje – enten
kan vi søge job, uddannelse eller andet, som kan få os ud
af situationen, eller vi kan handle fra dag til dag på ofte
desperate måder, som for eksempel et hurtigt sms-lån op
til højtiderne.
Vi kan også bevæge os i den mere reaktive retning –
igen med to veje; vi kan tilpasse os situationen og søge førtidspension, afvente folkepension eller andet langsigtet,
eller vi kan resignere fuldstændig, isolere os og udelukkende fokusere på at overleve, mens bunken af uåbnede
rudekuverter tårner sig op.

Det er en god idé at skilte lidt mere med,
”hvordan
borgerne kan søge ekstra hjælp.
Maja Müller, sociolog

Forskellige strategier i spil
Maja Müller fortæller videre, at den
samme person sagtens kan have ﬂere forskellige strategier – for eksempel en afventende tilgang til arbejdsløsheden, men en langsigtet,
problemløsende tilgang til hverdagslivet, hvor madplaner, tilbudsjagt og genbrugskøb er med til at
få den begrænsende økonomi til at
slå til.
- Nogle af dem, vi har interviewet, havde erkendt, at de ikke kom
på arbejdsmarkedet inden for den
nærmeste fremtid – for eksempel på
grund af sygdom eller ﬂere år uden
bid i jobjagten – brugte i stedet deres energi på at få hverdagen til at
hænge sammen, siger Maja Müller.
Især enlige mødre var gode til at
søge støtte som julehjælp, indsamle
mad med overskredet salgsdato fra
supermarkeders skraldecontainere og køre rundt efter tilbudsvarer,
når de handlede. De var mere problemløsende på hensigtsmæssige
måder, fordi de havde ansvaret for
deres børn. Omvendt oplevede enlige mænd uden børn ofte at mang-

Presse og formidling, UCL

stemet, og om man er i stand til at
navigere i det, pointerer Maja Müller. Nogle af dem, der var allerdårligst stillet, søgte eksempelvis ikke
ekstra ydelser, fordi de ikke vidste,
at de fandtes, eller havde overskud
til at gøre det.
- Hvis man ikke har åbnet sine
breve det sidste år, har man ikke et
godt nok overblik over sin økonomi eller overskud til eksempelvis at
kunne søge om julehjælp. På samme
måde var det heller ikke alle, der
forstod, hvad der skete, når deres
ydelse blev sat ned, for eksempel
på grund af 300-timers reglen. Den
manglende viden spændte ben for
dem som en ond spiral, siger hun.

Sociolog Maja Müller pointerer, at mange ender med kortsigtede, uhensigtsmæssige handlinger for at håndtere
deres økonomi.

le penge til mad sidste på måneden – med holdningen om,
at det var der så bare ikke så
meget at gøre ved, som Maja
Müller udtrykker det.
- Forældrene gik op i at
skærme børnene, så de ikke
oplevede fattigdommen. Nogle fortalte for eksempel ikke
deres børn, at deres tøj var
købt i genbrugsforretningen,
fordi børnene skulle føle sig
som alle andre. Men børnene
havde alligevel sjældent venner med hjemme eller holdt
ikke børnefødselsdag, fordi
midlerne ikke var til det.

Økonomisk overblik vigtigt
Maja Müller mener, at socialrådgiverne allerede gør
et godt stykke arbejde for at
hjælpe folk ud af fattigdom.
Men hun har en række gode
råd til, hvordan man yderligere kan støtte de økonomisk fattige i retning af de
mest hensigtsmæssige strategier. Første skridt er at hjælpe dem på vej ud af den onde

gældsspiral, som mange er fanget i med dyre kviklån
eller private lån.
- Vær opmærksom på deres økonomi, deres rådighedsbeløb og gæld og undersøg, om der er en mulighed for gældsrådgivning i nærområdet, som kan hjælpe dem med at få overblik over deres økonomi og
eventuelt sætte afdraget på eventuelle lån ned, siger
hun.
Desuden er det vigtigt at være opmærksom på den
måde, man kommunikerer til borgerne på for at undgå, at de oplever breve om eksempelvis en nedsættelse af ydelsen som en trussel. Og selvom nogle borgere
har været i systemet i lang tid, kan de have brug for
en samtale om, hvilke rettigheder de har, og hvor de
kan søge hjælp.
- Det bliver tit sagt, at det er muligt at søge penge
til fritidsaktiviteter eller lignende, men mange havde
ikke overskud til det eller viden om det. Så det er en
god idé at skilte lidt mere med, hvordan borgerne kan
søge ekstra hjælp, pointerer Maja
a Müller. S

OM BOGEN
I ’Fattigdom, afsavn og coping’ har seks eksperter
ksperter samlet
deres blik på fattigdommen i Danmark – begrundet
egrundet i omfattende teoretiske, kvantitative og kvalitative
ve studier af
fattigdom. Bag bogen står M. Azhar Hussain,
in,
Jørgen Elm Larsen, Henning Hansen, Finn Kenneth
Hansen, Morten Ejrnæs og Maja Müller.
Den er udkommet på Hans Reitzels Forlag..
SOCIALRÅDGIVEREN
ÅDGIV
GIV
G
IV
IV
VERE
ERE
E
ER
RE
R
EN 05
05 20
22016
0116
6

23
23

mig og mit arbejde
24

“

Det gør mig glad i låget - både at danse
selv og at være instruktør. Den glæde
prøver jeg at tage med mig over i arbejdet
igen, når jeg møder ind mandag morgen.

Før Jane Wagner blev socialrådgiver, var
hun blandt andet havnebetjent og lastbilchauffør. Hun kommer fra København,
men har i de seneste 21 år boet i Tønder.
Ifølge Jane Wagner er det hendes alsidige
erhvervsbaggrund og glæden ved at møde
nye mennesker, der er det vigtigste for
hende som sagsbehandler i vikarbureauet
Socialfagligt Fokus.

Når jeg kommer ud som vikar, ved jeg
aldrig helt, hvad jeg kommer ud til.
Det kan være ressourceforløb eller
jobafklaring, og hver gang er det
forskellige systemer, jeg skal lære
at kende, og nye mennesker, jeg
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skal arbejde sammen med. Det er
uforudsigeligheden, jeg holder allermest af ved mit arbejde.
Jeg bliver altid taget godt imod. Folk
ser det jo som en hjælp, når vikaren kommer. Det hjælper selvfølgelig også at være et positivt menneske. Jeg oplever i hvert fald, at min
humor og min energi er ligeså vigtige arbejdsredskaber som min faglighed.
De seneste tre måneder har jeg arbejdet på sygedagpengeområdet i Ringkøbing-Skjern. Jeg skal
tage kontakt til borgerene så tid-

TEKST MARTIN HANS SKOUENBORG FOTO PALLE PETER SKOV

ligt som muligt i forløbet, hvorefter
jeg skal visitere dem til de rigtige
teams. Jeg gør meget ud af at fortælle dem, hvad der videre skal ske
- og jeg opfordrer dem til at ringe
tilbage til mig, hvis der er noget, de
ikke lige ﬁk fat i.
Opgaven har åbnet mine øjne for hvor
meget, det egentlig kræver af folk
at være syge. Det handler om mennesker i dybt tragiske situationer.
Flere kæmper med psykiske lidelser eller har lidt hårde personlige tab. I de situationer er det ikke
nemt at ﬁnde vej gennem den offentlige forvaltning.

Præcisering af mulighed
for at yde hjælp til
overvågningsopgaver
Både Landsretten og Ankestyrelsen har slået fast, at det ikke længere er muligt at yde hjælp til overvågningsopgaver med hjemmel
i Servicelovens paragraf 83 og 95.
Der har hersket usikkerhed om muligheden for at yde hjælp til overvågning af personer med funktionsnedsættelse efter såvel servicelovens
paragraf 83 og 95 (hhv. hjemmehjælp og BPA-ordningen).
Baggrunden har dels været afgørelser fra Ankestyrelsen (fx 53-12)
som har afgrænset brugen af § 83 til at omfatte rimeligt præcist beskrevne opgaver samt det forhold, at § 96 – i modsætning til § 95 konkret angiver, at overvågningsopgaver er omfattet af denne bestemmelse.
Spørgsmålet er blevet behandlet i Vestre Landsrets dom af 13. maj
2015 og efterfølgende i Ankestyrelsens afgørelse 63-15. Såvel Landsretten som Ankestyrelsen har med en præciserende fortolkning fastslået, at der ikke med hjemmel i disse bestemmelser kan ydes hjælp
til overvågning.
Når dette spørgsmål har stor interesse, skyldes det bl.a., at mulighederne for at yde hjælp efter § 95 kraftigt indskrænkes, herunder
mulighederne for, at nære pårørende som arbejdsgiver og arbejdsleder jf. § 95, stk. 3 kan få kontant tilskud til at varetage alle pleje- og
overvågningsopgaver.
Med Ankestyrelsen præcisering af, hvordan kommunerne skal oplyse sagerne for at få klarlagt borgerens funktionsnedsættelse og deraf følgende præcise hjælpebehov, står kommunerne formentlig overfor
en stor - men nødvendig - opstramning af praksis i forhold til udmåling af hjælp til borgere, der modtager hjælp efter disse bestemmelser.

I fremtiden vil personer med egentlige overvågningsbehov
skulle have hjælp efter flere forskellige bestemmelser/love
– måske med hjemmel i sundhedsloven, idet hjælpen ikke
alene kan ydes med hjemmel i hhv. §§ 83 og 95.

Min helt store hobby er linedance. Det
gør mig glad i låget - både at danse selv
og at være instruktør. Den glæde prøver jeg at tage med mig over i arbejdet
igen, når jeg møder ind mandag morgen. Og det lykkes: Jeg elsker at være
socialrådgiver, for jeg elsker at snakke
med mennesker. S

Tekst Karen Elmegaard, cand. jur.
og lektor ved Socialrådgiveruddannelserne, Metropol

jura

Når arbejdsdagen er færdig, har jeg 140 kilometer hjem. Det passer mig ﬁnt, at
det er sådan i nogle måneder. Så har
jeg jo køreturen til at huske på det,
som vi lærer på uddannelsen om at lægge arbejdet fra os - at være socialrådgiver oppe i hjernen, ikke nede i maven.

Det er tænkeligt, at disse opstrammende krav om oplysning af,
hvad der konkret bevilliges hjælp til, kommer til at have en afsmittende eﬀekt i sagsoplysningen i forhold til § 96-sager, hvor borgeren som
udgangspunkt selv er arbejdsgiver og arbejdsleder. Også i forhold til
disse sager kan der være behov for at se kritisk på hvilke aktiviteter
og opgaver, borgerene reelt har behov for hjælp til, herunder om der
er et egentlig overvågningsbehov.

JURASPALTEN SKRIVES PÅ
SKIFT AF JURISTERNE
KAREN ELMEGAARD,
JANNIE DYRING
IDAMARIE LETH SVENDSEN
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FLYGTET FRA SYRIEN
Hvordan er det at starte et nyt liv i et fremmed land? Fagbladet Socialrådgiveren har
fået lov til at følge en flygtningefamilie i deres første tid i Danmark, hvor vi også stiller
skarpt på det integrationsarbejde, som deres socialrådgiver udfører.
Den første artikel blev bragt i Socialrådgiveren
13/2015. Læs den på socialraadgiverne.dk/
socialraadgiveren

Jeg vil
arbejde
for at få
et bedre liv
Udsigten til en permanent bolig skaber
en række bekymringer hos de syriske
flygtninge Mohamad og Siham. Først og
fremmest er de kede af, at deres to-årige
søn skal flytte børnehave. Og de ønsker et
liv, hvor budgettet ikke er så stramt.

26

SOCIALRÅDGIVEREN 05 2016

entreen har et af hotel-lejlighedens billeder i en bred,
sølvfarvet ramme fået konkurrence af et foto, som er
stukket ned mellem rammen og glasset: Ali sidder på
skødet af en pædagog og beundrer sit farvelagte stearinlys på bordet med en hvidprikket, lilla voksdug.
Der er næsten gået et halvt år, siden fagbladet Socialrådgiveren besøgte den syriske ﬂygtningefamilie første gang, hvor
to-årige Ali endnu ikke var begyndt i børnehave. Under dette besøg, hvor fagbladets udsendte også har familiens sagsbehandler, Claudia Luisa Marras, og en tolk med, er Ali i
børnehave. Forældrene er enige om, at det går rigtig godt i
børnehaven.
- Pædagogerne fortæller, at Ali er kvik, og at han leger
meget med de andre børn. Det er rigtig godt, og den pæda-

TEKST SUSAN PAULSEN FOTO LISBETH HOLTEN

Vi har hele tiden sagt, at vi gerne vil have bolig i det område, hvor Ali går i børnehave. Det
er vigtigt for os, fordi Ali har haft det rigtigt hårdt under flugten, siger Mohamad – her sammen med sønnen Ali.

gog, der har taget sig meget af
Ali, er sød og dejlig, men nu
skal Ali skifte til en anden børnehave, og det er vi ikke glade
for. Det er ikke nemt for børn at
skulle ﬂytte, konstaterer Siham
– Alis mor.

Har ikke lyst til at flytte
Det, der burde være en glædelig begivenhed, er årsag til en
række bekymringer hos familien. Efter at have boet på Skjalm
Hvide Hotel i Slangerup i knap

“

Den pædagog, der
har taget sig meget
af Ali, er sød og dejlig,
men nu skal Ali skifte
til en anden børnehave, og det er vi ikke
glade for.
Siham, flygtning fra Syrien

et halvt år har de fået tildelt en permanent bolig i Skibby. Det er et ende-rækkehus på 87 kvadratmeter med en lille have.
Selv om det stadig er inden for Frederikssunds kommunegrænse, ligger
Skibby 14 kilometer uden for Frederikssund bymidte, mens Slangerup kun
ligger syv kilometer væk. Men selve det
at skulle ﬂytte igen – kan virke næsten
uoverkommeligt, når man har oplevet
ﬂugt og dyb usikkerhed.
Vi besøger familien dagen inden, de
skal ﬂytte, og både Siham og Mohamad
understreger, at de ikke har spor lyst
til at ﬂytte. Først og fremmest fordi det
også betyder, at Ali skal ﬂytte børnehave. Det, mener de, er uhensigtsmæssigt,
fordi Ali er stadig påvirket af en række svigt, som han oplevede under ﬂugten fra Syrien.
- Vi har hele tiden sagt, at vi gerne vil have bolig i det område, hvor Ali
starter i børnehave. Og vi har snakket
med sagsbehandleren om det. Det er
vigtigt for os, fordi Ali har haft det rigtig hårdt. Hver gang vi forlader ham,
så tror han ikke, at vi kommer tilbage.
Det hænger sammen med, at Siham efterlod Ali i Grækenland i nogle dage,
mens hun tog til Danmark. Hun kunne
ikke få ham med - så Ali blev efterladt
hos menneskesmuglere, som han ikke
kendte, og han kom først til Danmark
et par dage senere, fortæller Mohamad.
Og Siham tilføjer:
- Vi har haft det rigtig slemt, siden
vi ﬁk at vide, at vi skulle ﬂytte til Skibby. Hele vores liv blev kaos igen. Vi har
vi lige lært Slangerup at kende og oplever, at vores søn føler sig tryg. Selv i
weekenden, når han skal være hjemme,
vil han gerne i børnehave.

Transporten er en udfordring
Trods frygten for at ﬂytte, kan Siham ikke skjule sin glæde over, at hun
er gravid – kun godt en måned henne.
Samtidig glæder hun sig til at begynde
i sprogskole, når den yngste skal i vuggestue til juni. Men transporten kan efter ﬂytningen blive en stor udfordring,
vurderer de.
- Hver gang min kone tager bussen,
så bliver hun svimmel og køresyg uanset, om det kun tager 10 minutter. Og
fremover vil transporten tage næsten
40 minutter, og det kan hun ikke klaSOCIALRÅDGIVEREN 05 2016
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»

“

Der er ikke gardiner med i udstyrspakken, og det kan være svært for
flygtningene at få råd til og prioritere at købe. Det kan resultere i, at de
hænger lagner op i stedet for gardiner, og det er naboerne ikke så glade for.
Socialrådgiver Claudia Luisa Marras

»re nu, hvor hun også er gravid. Hvordan skal hun komme frem og tilbage fra
sprogskole, spørger Mohamad.
De har klaget over afgørelsen om at
boligplacere dem i Skibby, men er meget tvivlende overfor, om det ændrer
noget. I klagen henviser de også til, at
Siham tidligere har været gravid med
tvillinger, og at lægen i Syrien dengang
advarede imod transport på grund af
køresygen.
- Vi lyttede ikke til lægens advarsel, og hun kom hjem og var meget træt
og udmattet efter køreturen i bus. Det
endte med, at hun aborterede. Så har
vi været til lægen her, som siger, at
hun kan tage køresygepiller. Men da vi
nævnte, at hun er gravid, så sagde lægen, at hun ikke må tage pillerne, fortæller Mohamad.

Efterlyser fleksibel udstyrspakke
Selv om familien har ønsket sig en bolig tættere på børnehaven og de kendte omgivelser, er det en kendsgerning,
at familien skal ﬂytte fra hotel-lejligheden. De har fået bevilget et indskudslån
på 29.000 kroner, som i de første fem
år er rente- og afdragsfrit. Socialrådgiver Claudia Luisa Marras - som har haft
cirka otte møder med familien, siden vi
besøgte dem første gang - fortæller, at
mange kommuner ud fra blandt andet
en række praktiske grunde har en regel
om, at de kun giver ét tilbud om en permanent bolig.
Og hun pointerer, at der er lavet en
aftale om, at en pædagog fra den nuværende institution følger familiens to-årige dreng Ali over i den nye børnehave
i et indkøringsforløb for at gøre det så
skånsomt som muligt for ham, så han
kan føle sig tryg.
Det er en integrationskonsulent, der
skal hjælpe familien med ﬂytningen
- i en af kommunens biler og en trailer. Familien får standardudstyr til boligen, som kommunen køber i Ikea (se
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FAMILIENS BUDGET
]Begge forældre får før skat
8.411 kroner i integrationsydelse.
]Efter skat har de hver 6.712 kroner.
]I boligstøtte får de 3.515 kroner.
]Husleje på 8.342 kroner.
]292 kroner til vand, 500 kroner
i varme og 500 kroner i el.
]Boligudgifterne løber i alt op i
9.634 kroner.
]Det giver et rådighedsbeløb på 7.305
kroner, som skal dække alt.

boks side 29). Som udgangspunkt mener Claudia Luisa Marras, at udstyrspakken fungerer ﬁnt, men hun og kollegerne efterlyser, at man kan indrette
udstyrspakken efter den enkelte families behov. Det kan være små ting, som
betyder rigtig meget - eksempelvis gardiner.
- Det er besluttet politisk, hvad udstyrspakken skal indeholde. Og der er
nogle ting, vi som socialrådgivere savner. For eksempel er der ikke gardiner
med i pakken, og det kan være svært
for ﬂygtningene at få råd til og prioritere at købe gardiner. Det kan resultere i, at de hænger lagner op i stedet
for gardiner, og det er naboerne ikke så
glade for. Så det er en ting, vi er meget
utilfredse med. Vi skal holde os til det,
der står på listen, og kan ikke engang
købe en grydeske. Heldigvis er de frivillige gode til at skaﬀe det, som familierne mangler.

Rådighedsbeløb: 7305 kroner
Mohamad går i sprogskole hver dag, og
fortæller, at han ikke har været så god
til at koncentrere sig i den seneste tid,
fordi han bekymrer sig om ﬂytningen
og deres økonomi. Siham bryder ind og
fortæller stolt, at sønnen Ali har lært
hende at tælle til ti på dansk – og begynder straks at tælle…

TEKST SUSAN PAULSEN FOTO LISBETH HOLTEN

Mohamad springer ikke ud i det danske, men understreger lige som ved det
seneste besøg, at han ville ønske, at han
kunne starte i job straks.
- Jeg ønsker, at jeg kan få et job med
det samme og blive uafhængig. Jeg vil
arbejde for at få et bedre liv. Vi skal
væk fra en livsform, hvor vi har et meget stramt budget. Hvis jeg skal købe en
jakke til drengen, så skændes jeg med
min kone, fordi der ikke er råd til det.
Indtil videre har familien modtaget
en enkeltydelse på 1885 kroner til vintertøj til børnene. De havde også søgt
om enkeltydelse til vintertøj til sig
selv, men ﬁk afslag med henvisning til,
at de kunne købe det billigt i genbrugsbutikker.
- Vi får ikke så meget hjælp. Når vi
snakker med vores syriske venner, så
fortæller de om andre hjælpemuligheder, men her i kommunen er der næsten
ingen hjælp til børnene, siger Mohamad.
Begge forældre får før skat 8411 kroner i integrationsydelse. Efter skat,
den nye husleje og boligudgifter har de
et rådighedsbeløb på 7305 kroner, som
skal dække alt.

Stram økonomi
I forhold til familiens budget vurderer Claudia Luisa Marras, at deres rådighedsbeløb på 7305 kroner pr. måned betyder, at de med udgangspunkt
i Integrationslovens paragraf 23 f vil få
dækket udgifter til transport, når de
skal deltage på sprogskole eller andre
forløb igangsat af kommunen.
Når Mohamad inden længe har afsluttet de to første sprogmoduler ud af
i alt seks, skal han starte i sprogpraktik på en virksomhed to dage om ugen.
Og de tre øvrige dage, skal han fortsætte på sprogskolen. Hvor han skal i
sprogpraktik, er endnu ikke afklaret:
- På vores næste møde skal vi lave et
henvisningsskema til virksomhedskonsulenten ud fra Mohamads ønsker samt

Familien skal flytte til en permanent bolig – et rækkehus på 87 kvadratmeter, som ligger længere væk fra centrum end deres nuværende hotel-lejlighed.

hans uddannelses- og erhvervsmæssige baggrund, forklarer
Claudia Luisa Marras. Hun fortæller, at der er ﬂere virksomhedscentre - store virksomheder som eksempelvis Føtex og
Silvan - som kommunen samarbejder med om at oprette praktikpladser til ﬂygtninge, men så vidt muligt tager kommunen
udgangspunkt i, hvad der giver mening for den enkelte.

UDSTYRSPAKKE
TIL FLYGTNINGE

Ser frem til børnepenge
Den yngste søn, Salahadin har sovet og efter at have kravlet rundt på gulvet og leget med en stor brandbil og en grøn
fodbold, sidder han hos sin mor og bliver ammet. Salahadin
er ni måneder nu og er blevet så stor og nysgerrig, at han ﬂere gange slipper brystet for at iagttage de fremmede.
Siham lægger ikke skjul på, at hun glæder sig til at få børnepenge og lyser op, da hun får forklaret, at hendes endnu
ufødte barn får børnepenge på lige fod med de to andre børn
umiddelbart efter fødslen. Familien får den første børnefamilieydelse den 20. april - svarende til 25 procent af den fulde ydelse.
Det skyldes, at optjeningsprincippet er genindført med
de nye regler for børnetilskud til ﬂygtninge. Og det betyder,
at familien vil optjene retten til fuld ydelse gradvist, så der
efter seks måneders bopæl eller arbejde er ret til 25 procent
af ydelsen. Efter et år er der ret til 50 procent, efter halvandet år 75 procent, og først efter to år vil de få fuld ydelse.

Enkeltydelse til mad
Mens vi er der, benytter Claudia Luisa Marras lejligheden til
at spørge Mohamad, om han har betalt huslejen for den nye

»

Når flygtninge i Frederikssund Kommune flytter til en permanent bolig, skal socialrådgiveren udfylde et skema, hvor
der krydses af, hvor mange senge, barnedyner og eksempelvis stole familien har brug for.
Skemaet er inddelt i seks pakker:
]Boligpakke
Sofa, sofabord, lænestol, spisebord med stole, reol, klædeskab, boxmadras med ben, dyne/pude, sengetøj, lagen, gulvlampe.
]Køkkenpakke
Tallerkener, krus, glas, bestik (antal svarende til familiemedlemmer plus tre ekstra), gryde-pandesæt, elkedel, køleskab.
]Toiletpakke
Brusestang, bruseforhæng, ringe til brusestang, badehåndklæder (to styk pr. person) almindelige håndklæder (to styk
pr. person)
]Rengøringspakke
Støvsuger og poser, kost og fejebakke, gulvskrubbe, gulvklud, viskestykker, karklude.
]Babypakke (Kun til børn under to år)
Høj stol, puslebord, puslepude, barneseng med madras, barnedyne/pude, sengetøj ( to styk. pr. baby), lagen (to styk pr. baby).
]Børnepakke (Kun til børn over seks år)
Skrivebord, kontorstol
Kilde: Frederikssund Kommune
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“

Jeg ønsker,
at jeg kan få
et job med
det samme og blive
uafhængig. Hvis jeg
skal købe en jakke til
drengen, så skændes
jeg med min kone, fordi
der ikke er råd til det.
Mohamad, flygtning fra Syrien

»

bolig og har fået en kvittering, for ellers kan de ikke få
nøglen til rækkehuset udleveret i morgen. Det viser sig,
at Mohamad ikke har betalt
huslejen endnu. Han tjekker
hurtigt sin konto på mobilen
og ﬁnder ud af, at han mangler 300 kroner for at have
nok til huslejen - men spørger så, om han godt kan betale noget af beløbet kontant
i banken, hvilket Claudia Luisa Marras bekræfter.
Mohamad gør det klart,
at når huslejen er betalt, har
de ikke penge nok at leve for
de næste to uger – det skyldes, at de endnu ikke har
fået udbetalt boligstøtten til
deres nye bolig. Claudia Luisa Marras lover at hjælpe
med at søge om enkeltydelse til mad - og efterfølgende
har de fået 1475 kroner i enkeltydelse til mad - med tilbagebetalingspligt.
Claudia Luisa Marras tilbyder Mohamad at køre med
tilbage til Frederikssund
centrum, så han kan komme i banken og få betalt huslejen. Det takker han ja til
– og trods den pressede situation virker han lettet over,
at han kan få et lift og dermed få styr på huslejen. S

Nye regler
skaber travlhed
og frustration
De nye regler på integrationsområdet skaber øget arbejdspres,
fortæller socialrådgiver Claudia Luisa Marras. For tiden har
hun 67 sager, hvilket ligger langt over DS’ anbefalede sagstal.

forhold til det aktuelle arbejdspres, fortæller Claudia Luisa Marras, at hun og kollegerne i integrationsteamet i Frederikssund
Kommune har travlt - blandt andet forårsaget af de nye regler på området.
For tiden har hun ansvar for 67 sager.
Dansk Socialrådgiverforening anbefaler ca. 45 sager, når socialrådgiveren
- som Claudia Luisa Marras - ud over
den beskæftigelsesrettede indsats samtidig har ansvar for den brede sociale
indsats.
Sammen med to kolleger har hun i
en periode sagt ja til at arbejde 42 timer om ugen.
- Konsekvenserne af det store arbejdspres er blandt andet, at jeg er
nødt til at nedprioritere nogle opgaver
- det handler mest om at få indkaldt
borgerne til opfølgningssamtale til tiden hver tredje måned og at få lavet integrationsplanerne til tiden - hvilket

Læs mere om DS’ vejledende sagstal på
Socialrådgiver Claudia Luisa Marras.
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skal tilbydes inden for de første tre måneder. Målet er, at vi skal ned på 45 til
50 sager, og det glæder vi os til. Ledelsen har besluttet at opnormere med to
socialrådgiverstillinger - en pr. 1. april
og en fra 1. august. Derudover blev der
for en måned siden ansat en virksomhedskonsulent mere, fortæller socialrådgiver Claudia Luisa Marras, der også
er formand for Integrationsfaggruppen
i Dansk Socialrådgiverforening.
- Indtil videre har vi i integrationsteamet screenet vores sagsstammer for
at ﬁnde ud af, hvor mange, der risikerer
at miste deres bolig 1. juli, fordi de ikke
længere har råd til huslejen, når den nye
lave integrationsydelse også skal omfatte udlændinge, der ikke har boet i Danmark i mindst syv ud af de seneste otte
år. Og foreløbig ser det ud til, at vi har
20 familier og enlige - ud af cirka 200, siger Claudia Luisa Marras og tilføjer:
- Det lyder måske ikke af så meget,
men det er en stor udfordring, for hvor
ﬁnder vi lige 20 billige lejligheder? Vi
har allerede nu gjort ledelsen opmærksom på dette problem.
Hun understreger, at det er frustrerende at vide, at der er borgere, som risikerer at miste deres bolig.
- De henvender sig og er meget stressede. Vi ser nogle rigtig ulykkelige
mennesker, som vi ikke kan hjælpe her
og nu. Og det bliver kun værre, når det
går op for ﬂere og ﬂere, at de går ned i
ydelser. S

TEKST SUSAN PAULSEN FOTO LISBETH HOLTEN

socialraadgiverne.dk/sagstal

MASTER I VIDENSBASERET SOCIALT ARBEJDE
Vil du styrke og udvikle kvaliteten i socialt arbejde?
Så bliv Master i Vidensbaseret Socialt Arbejde!
Uddannelsen er for medarbejdere og arbejdspladser, der ønsker at være i front med udvikling af viden og kvalitet i det
borgernære sociale arbejde. På uddannelsen er der fokus på
viden i det faglige miljø, organisationen og samfundet – og på,
hvordan borgernes viden kan inddrages i udvikling af kvalitet.
Du arbejder med aktuel og relevant forskningsviden, professionelles viden, samt teorier og forskningsmetoder, der kan understøtte praksisnær udvikling af vidensbaseret socialt arbejde.

Masteruddannelsen er et 2-årigt deltidsstudium udviklet i
samarbejde med Professionshøjskolen Metropol. På hvert semester undervises 4 x 3 dage. Undervisningen foregår på skift
i Aalborg og København. Studiestart 2016: September.
Uddannelsen er relevant for professionelle socialarbejdere inden for alle områder f.eks. beskæftigelsesområdet, børne- og
ungeområdet, handicap- og ældreområdet, socialpsykiatri,
voksenområdet, socialt udsatte osv.
Læs mere om optagelse og pris på:
www.vidensbaseretsocialtarbejde.aau.dk

MASTER I UDSATTE BØRN OG UNGE

MULIGHED
FOR STØTTE FRA
SOCIALSTYRELSEN
PÅ 2/3 AF
DELTAGERBETALINGEN

Vil du styrke kvaliteten i udvikling og ledelse af
arbejdet med udsatte børn og unge?

foregår hvert andet år i Aalborg og hvert andet år i København.
Studiestart 2016: September i København.

Så bliv Master i Udsatte Børn og Unge!

Læs mere om optagelse og pris på:
www.mbu.aau.dk

Masteruddannelsen har fokus på hvordan styring, faglig ledelse og udvikling kan bidrage til at kvaliﬁcere en socialfaglig eller socialpædagogisk praksis, hvor der arbejdes indenfor
servicelovens bestemmelser om udsatte børn og unge.
Uddannelsen er et 2-årigt deltidsstudium med månedlige seminarer og online læring, så det er muligt at passe arbejdet,
samtidigt med at du tager masteruddannelsen. Uddannelsen

”Det at møde socialarbejdere, som er erfaringsmæssigt på
samme niveau, som jeg er, men som har en anden praksis
og den vekselvirkning, der er i de drøftelser, vi har, det får
jeg rigtig meget ud af.”
Annette Mignon
MBU-studerende og teamleder i Aalborg Kommune

1. maj landet rundt

DS
NU

REGION NORD
I AARHUS starter arrangementet kl. 9.30 i BUPL’s lokaler
på Havnegade 6 i samarbejde med bl.a. BUPL, SL og DSR.
Her er der fælles morgenmad, underholdning og musik
– hvorefter vi går i optog til Rådhuspladsen, hvor Anders
Bondo Christensen, DLF, er blandt hovedtalerne og DS
Region Nords formand Mads Bilstrup er konferencier.
I AALBORG er det DS’ Aalborg-klub, der inviterer medlemmer af DS og SDS til at deltage i LO og FTF’s fælles optog fra Fagforeningsgården til Kildeparken kl. 12.30. Her
vil være underholdning, taler og musik, og klubben vil
sørge for sandwich og hyggeligt samvær under fanen.

afgang til LO- og FTF-arrangementet i Kongens Have. DS
er i Socialarbejdernes Telt, hvor vi byder på faglig snak og
lidt at drikke/spise.
Tilmelding til morgenmad på ds-syd@socialraadgiverne.
dk, senest 26. april.
REGION ØST
Arrangementer starter kl. 9 på Professionshøjskolen
Metropol med musik og taler af SDS-formand Anna Sofie
Vedersø Larsen, DS Region Øst’s næstformand Rasmus
Hangaard Balslev og Pernille Skipper fra Enhedslisten.
Kl. 11 går vi til Socialarbejdernes telt i Fælledparken.
Læs mere om arrangementerne på
socialraadgiverne.dk/kalender

REGION SYD
I Odense spiser vi morgenmad hos Socialpædagogerne
(SL) kl. 9 på Danmarksgade 11. Der vil være sang og taler
af bl.a. BUPL’s formand Elisa Bergmann. Kl. 11.30 er der

Lønforhandling
for privatansatte TR
DS inviterer privatansatte tillidsrepræsentanter og -suppleanter
til en spændende og lærerig dag
om, hvordan du kan gribe den lokale lønforhandling an. Det er et
heldagsarrangement med efterfølgende middag, hvor du møder
TR-kollegaer fra hele landet.
Kurset holdes 1. juni i København. Der vil være mulighed for
at få dækket omkostninger til
overnatning, hvis du kommer
langvejs fra.
Læs mere og tilmeld dig senest
11. maj på socialraadgiverne.dk/
kalender.

Seniorsektion i Øst
1. juni tager seniorerne Baadfarten fra Kongens Lyngby til
Kunstmuseet Sophienholm,
hvor vi først bliver vist rundt
og hører om udstillingsaktuelle Knud Odde, og efterfølgende spiser frokost. Inden sejlturen tilbage er der tid til at nyde
de smukke omgivelser.
Læs mere og tilmeld dig på
socialraadgiverne.dk/kalender.

Skole- og dagtilbudssocialrådgivere
Faggruppen Skole- og dagtilbudssocialrådgivere inviterer til generalforsamling og workshop den 19. maj i Odense
]Workshop v. Michael Petersen fra Sikkerhedskonsulenterne, som
vil indføre os i ”Den løsningsfokuserede dialog”.
]Erfaringsudveksling og debat om vores jobfunktion.
]Generalforsamling (kl. 13-14)
Læs mere og tilmeld dig senest 13. maj på socialraadgiverne.dk/kalender

Region Øst:
Den svenske Herningmodel
Region Øst inviterer til fyraftensmøde om den såkaldte svenske
Herningmodel. Der er mange vinkler på modellen, men hvad er det,
der sker? Et nyt samarbejde på tværs og nye kompetencer?
]Forsker Ulf Hjelmar fortæller om de erfaringer, som KORA har draget ud af forsøget i Herning Kommune.
]Forstander Søren Skjødt tager udgangspunkt i Foreningen af Danske Døgninstitutioner og deres kendskab og erfaringer med anbragte børn og unge.
]Mulighed for tværfaglig erfarings- og holdningsudveksling.

Sektion for Selvstændige Socialrådgivere
inviterer til kursus ReTHINK – en time-out
med fire værktøjer, tre timers intens
fokus på dig og din virksomhed.
Det sker 9. maj i København –
læs mere og tilmeld dig senest 2. maj på

Børn & Unge-rådgiver
i en ny kultur
Faggruppen Børn og Unge inviterer til
konference 2.-3. juni i Fredericia. Temaet
er en blanding af forskning, teori og praksis inden for BU-området, med vægt på
børnesamtalen, flygtningesituationen og
traumebehandling – og socialt samvær og
net-working med fagfæller.

Det sker 18. maj kl. 16 til 19 på UCC Hillerød. Læs mere og tilmeld dig

Læs mere og tilmeld dig senest 16. maj på

senest 11. maj på socialraadgiverne.dk/kalender.

socialraadgiverne.dk/kalender.

Børne- og Ungdomspsykiatrien

Faggruppen Psykiatri

Faggruppen af socialrådgivere i Børne- og Ungdomspsykiatrien
holder seminar 1.-2. september.
]Overlæge Riita Thrane fortæller med cases om diagnosticering
og behandling af børn og unge med spiseforstyrrelser.
]En ung kvinde fortæller om sin kamp mod en spiseforstyrrelse,
om hverdagen, mødet med behandlingssystemet og vejen ud af
sygdommen.
]Henrik Egelund og Mette Bertelsen fra DS om aktuelle socialpolitiske temaer.

Marianne Skytte holder oplæg når Faggruppen Psykiatri holder fyraftenstema- møde om” Samfundets og konkurrencestatens indvirkning på det sociale
arbejde”

socialraadgiverne.dk/kalender.
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Selvstændige
Socialrådgivere

socialraadgiverne.dk/kalender.

Læs mere og tilmeld dig senest 6. juni på
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DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENINGS
FORMAND MAJBRIT BERLAU TALER VED LO OG
FTF’S 1. MAJ-ARRANGEMENT I KØGE.

Det sker 1. juni i Fredericia.
Læs mere og tilmeld dig senest 25. maj på
socialraadgiverne.dk

regionsleder

Vold på arbejdet kan og skal forebygges
Seneste tal fra Danmarks Statistik
for 2015 viser, at 140 socialrådgivere anmeldte, at de var udsat for
vold og trusler på arbejdspladsen.
Tallet var det samme i 2014. Hver
og en af disse anmeldelser er en
for meget. For vold og trusler kan
forebygges, og ingen skal gå på arbejde med risiko for at blive udsat
for vold.
Arbejdsmiljølovgivningen indeholder regler om arbejdets udførelse,
der beskytter ansatte mod at blive
udsat for vold. Reglerne går ud på,
at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og
sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt,
så der ikke er risiko for de ansattes sikkerhed og sundhed. Pligterne påhviler arbejdsgiveren.
Og Folketinget har i januar 2015
vedtaget en lov, der indeholder en
række ændringer til arbejdsmiljølovgivningen, herunder en bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om arbejdsrelateret vold
uden for arbejdstid.

Forslaget er en reaktion på, at ﬂere ansatte har været udsat for
arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden i de seneste år. Loven trådte i kraft den 1. januar 2016, og betyder, at arbejdsgivere nu også skal forebygge arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden og ikke kun inden for arbejdstid som hidtil. Arbejdsgivere
får således også pligt til at vurdere risikoen for arbejdsrelateret
vold for deres ansatte uden for arbejdstiden.
Konkret skal arbejdsgiverne fastlægge retningslinjer for og vejlede de ansatte i, hvordan de kan håndtere vold og trusler både i
arbejdstiden og uden for arbejdstiden. Og alle episoder med vold
og trusler skal registreres på arbejdspladsen, og de skal anmeldes som arbejdsskade efter reglerne.
I Dansk Socialrådgiverforening har vi stort fokus på området og
deltager i ﬂere ministerielt nedsatte arbejdsgrupper om nye tiltag til forebyggelse af trusler og vold, lige som vores arbejdsmiljørepræsentanter (AMiR) og tillidsrepræsentanter (TR) undervises i ny lovgivning, bekendtgørelser med mere, så de på
arbejdspladsen overfor ledelsen kan gøre opmærksom på udviklingspotentialer til forebyggelse af vold.
Jeg vil opfordre alle til at afsætte tid til forebyggelse. Lige som
man træner brandevakueringsøvelser en gang om året, bør man
sammen på sin arbejdsplads træne retningslinjerne for voldsforebyggelse samt de procedurer, der skal gennemføres, når en
ansat udsættes for trusler og vold. S
Læs mere om forebyggelse på socialraadgiverne.dk/vold

TEKST ANNEMETTE EL-AZEM, FORMAND DS REGION ØST

MINDEORD
Det var med stor sorg, vi den 3. marts fik beskeden om, at
vores kære kollega, socialrådgiver Janni Agerup Knudsen,
var afgået ved døden efter et kort og hårdt sygdomsforløb.
Jannis arbejde i Familieafdelingen i Vejen kommune var altid
præget af stor faglighed og engagement. Hendes store faglighed og personlighed har sat spor hos både de familier, hun arbejdede sammen med, og den kollegagruppe, hun var en stor
del af.
Janni var en yderst respekteret medarbejder. Hendes arbejde bar altid præg af grundighed og respekt for det enkelte menneske.
Som kollega var Janni et fantastisk menneske. Hun var altid
klar til en faglig drøftelse og hendes altid gode humør var smittende. Hendes fantastiske latter var livgivende og vil blive savnet i afdelingen.
Vores dybeste medfølelse går til Jannis familie i denne svære stund.
Æret været Jannis minde.

Arbejdsmiljøtelefonen
Har du brug for hjælp til personlig afklaring af
dine muligheder for at tackle problemer, der
skyldes arbejdsmiljøet på din arbejdsplads?
Så send dit spørgsmål til
arbejdsmiljoetelefonen@socialrdg.dk
med forslag til, hvornår det bedst passer, at vi
ringer dig op.
Du får en halv times rådgivning af en erfaren
konsulent fra DS. Hensigten er, at give dig overblik og inspiration til at se mulighederne og
handle på problemerne, inden de vokser sig for
store.
Læs mere på
www.socialrdg.dk/arbejdsmiljoetelefonen

På vegne af kollegaer i Familieafdelingen, Vejen kommune.
Dorte Schack Trøjborg
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Effektiv
integration
Fra modtagelse til selvforsørgelse

www.integrationsnet.dk
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Konference d 31. maj 2016
I samarbejde med SFI, det Nationale Forskningscenter for Velfærd, arrangerer Castberggård en
konference med fokus på udsatte borgere.

Helhed, borger og
arbejdsmarked
- Konferencen sætter fokus på forandringsbaserede
metoder og særlige indsatser for udsatte borgere.

VÆVERGADE
Vi kan støtte unge med:
•
•
•

Personlighedsforstyrrelser
Forandret virkelighedsopfattelse
Angst, stressbelastning og selvskadende adfærd
Opmærksomhedsforstyrrelse
Depression
Flygtningeproblematikker
Andre sociale problemer

- Hør bl.a.:
Trine Lindahl, Sherpa
Marianne Dall, Huset Venture
Thomas Bredgaard, AAU

•
•
•
•

Læs mere og tilmeld dig på:
www.cbg.dk/jobcenter

Læs mere på www.CBBE.dk

Østerskovvej 1, Urlev
8722 Hedensted
Tlf 76587317
Mail jobcenter@cbg.dk

CASA BLANCA
Bo & Erhverv

Supervisor-uddannelsen
for ledere og konsulenter

N
DINGE
TILMELÅBEN
ER

DØGNBEHANDLING AF UNGE
MED PSYKIATRISKE LIDELSER

Styrk dig selv som supervisor og professionel samtalepartner på et højt fagligt niveau på Supervisionshusets
supervisor-uddannelse i København:
7×2 uddannelsesdage fra september 2016 - maj 2017
samt arbejde i studiegrupper.
Læs mere om hele uddannelseforløbet på
supervisionshuset.dk/nyheder eller
kontakt os på tlf. 8893 0001

Vi udvikler professionelt og menneskeligt overskud

Ón°Ó° >«À

-QPHGTGPEG QO CV CTDGLFG OGF
NGFGNUG  OGPVQTKPI  UKPING UGUUKQPU
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HCOKNKG  ITWRRGT QI VGCOU  VGQTK
HQTCPFTKPIGT QI HQTUMGNNG
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DAG OG DØGN BEHANDLING
Dyssegårdens målgruppe for psykiatrisk behandling
er børn og unge fra 10 til 25 år med begyndende psykiatriske lidelser, der er normalt begavede, og som
ikke lader sig behandle alene med intensiv, pædagogisk påvirkning.De psykiatriske lidelser indebærer bl.a.
psykotiske lidelser, autismespektrumforstyrrelser,
selvskade, angst, OCD mm.De der profiterer af Dyssegårdens psykiatriske bo og dag behandlings tilbud
er børn og unge, der har alvorlige symptomer, typisk
i form af angst, indre kaos, alvorlige kontaktproblemer, isolationstrang, tab af livsenergi, forvrænget
realitetsoplevelse, tvangstanker og -handlinger, spiseforstyrrelser, depressivitet, vrede, destruktive og
selvdestruktive handlinger som f.eks. cutting, eller
selvmordsforsøg. Det er desuden et kendetegn, at
børn og unge med disse diagnoser udviser langt mere
indadreagerende og selvskadende adfærd, i forhold til
udadreagerende adfærd, og at deres adfærd og handlinger kan begrundes i en psykiatrisk sygdomsforståelse. Dermed adskiller målgruppen sig også betydeligt fra adfærdsvanskelige, utilpassede børn/unge.
Se mere på www.dyssegaarden.dk
eller kontakt socialrådgiver Ann Jensen
på 4820 7800 for at høre mere.

DROSTHUSET DYSSEGÅRDEN
PSYKIATRISK BEHANDLINGSINSTITUTION
FOR BØRN OG UNGE
WWW.DYSSEGAARDEN.DK

Leading from
FEEDBACK
one
step behind

INFORMED
TREATMENT



LØSNINGSFOKUSERET, SYSTEMISK UDDANNELSE
En engagerende og ressourceorienteret tilgang til
problemløsning, som øger dit fokus på dine egne
og dine klienters kompetencer og som giver dig
værktøjer til:
tarbejde
s arbejdemed
medforandringsprocesser
børn, voksne og familier
• tsamarbejde
medmed
forandringsprocesser
voksne,
familier, børn og unge
sarbejde
grupperådgivning
og teambuilding
• tarbejde
voksne,
familier,
og unge
medmed
udsatte
børn
og kriser
deresbørn
familie
ssamarbejde
rådgivning
i forbindelse
med
og
tab
• tløbende
arbejde
med
udsatte
børn
og
deres
familie
evaluering af effekten af samarbejdet
s projektudvikling
• tprojektledelse
af effekten
af samarbejdet
og –udvikling
sløbende
arbejde evaluering
med egne
faglige
og personlige
mål
• projektledelse og –udvikling
København d. 13. - 14. september 2016
133 timers undervisning, supervision og seminarer.
For rådgivere inden for familiebehandling, revalidering,
misbrugsbehandling, sundhedsarbejde…
Uddannelsen
starterd.d.
20+B2013 d. 19.01.2009
Uddannelsen starter
12.KBOVBS201
København

SEMINAR MED
SCOTT MILLER
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Solution s Pile Allé 6 s 840 HoltE s Tlf. 45
2387
8340
7535
57
solution@solutionfocusDK s www.solutionfocus.dk

LØSN I NGSFOK USER ET TERAPI
DDAN N ELSE
LØSNINGSFOKUSERET
TERAPI &
&U
UDDANNELSE

NARRATIVEPERSPEKTIVER
DQQH#QDUUDWLYHSHUVSHNWLYHUGN

+MHPWDJHOVH

VWHUEURJDGHVDO
.ºEHQKDYQ
WOI

NARRATIVE KVALITETSUDDANNELSER
GRUNDIG TRÆNING I SAMTALEN - (STOR RABAT V. FL. FÆLLES ARBEJDSPLADS)

TVÆRFAGLIG 1 ÅR I NARRATIV SAMTALEPRAKSIS
(BASISÅR) 2016 - FÅ PLADSER!
'$*(ȏ2367$57ȏ$SULOȏ35Ζ6NU

8''$11(/6(1VLJWHUS§0HVWUHHQQDUUDWLYVDPWDOHYHG
KM¨OSDISRVLWLRQVNRUWHWRJVSRWWHI¨UGLJKHGHU
.HQGHIRUVNHOS§O\WQLQJRJO\WQLQJIRUXGYLNOLQJ
EHYLGQLQJVNULYHEUHYHRJGLJWH

TVÆRFAGLIG 2-3 ÅR I NARRATIV SAMTALETERAPI 2016
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'$*(ȏ2367$576HSWȏ35Ζ6NUSU§U

8''$11(/6(1WLOE\GHU)DPLOLHURJSDUNHQGVNDEWLOGH
YLGHUHJ§HQGHQDUUDWLYHLGHHU)¨UGLJKHGHULPºGHDIKROGHOVH
VDPWLQWHUQWHNVWHUQWVDPDUEHMGH0HQWDOLVHULQJVEHJUHEHW
EUXJWLUHODWLRQHOQDUUDWLYSUDNVLV

LEDELSES COACHING 2016
()7(50Ζ''$*(ȏ2367$57VHSWȏ35Ζ6NUSU§U

*UXSSHIRUGHOWDJHUHVNDEHUPXOLJKHGIRU
+YRUGDQVNDEHUOHGHUHQHQJRGVSURJNXOWXU"
3RVLWLRQHURJOHGHOVHȂZKDWWRGR"
1§UPHGDUEHMGHUHKDUNRQȵLNWHUȂRJOHGHUHQVNDOPHGLHUH
+YDGHUȆJRGHȇEHVOXWQLQJVSURFHVVHU"
narrativeperspektiver.dk

Vand og By · Kontor: Hovedvejen 4B (Hjarnø),
7130 Juelsminde
Tlf: 86 13 72 11 · Mail: pgh@vandogby.dk
Hjemmeside: www.vandogby.dk

Stillingsannoncer
Send din annonce til DG Media as,
Havneholmen 33, 1561 København V,
tlf: 70 27 11 55, fax 70 27 11 56 eller
epost@dgmedia.dk

Konsulent til medlemsafdelingen
(barselsvikariat) i Dansk
Socialrådgiverforening
Dine opgaver vil bl.a. blive:
• Direkte medlemsservicering af de statsansatte medlemmer
• Rådgivning af og information til DS’ regionskonsulenter
• Konkret sagsbehandling og forhandling af
vanskelige sager.
Vi forventer, at du har en videregående uddannelse,
fx jurist, eller er uddannet socialrådgiver.

Deadline kl. 12

Herudover er det en fordel, hvis du har:
Erfaring med ansættelsesret og overenskomster
på det offentlige område
• Erfaring med at arbejde i en faglig eller politisk
organisation
• Forhandlingserfaring.
•

SIDSTE FRIST FOR INDLEVERING

Socialrådgiveren nr.
Socialrådgiveren nr.
Socialrådgiveren nr.
Socialrådgiveren nr.
Socialrådgiveren nr.

06
07
08
09
10

26. april
18. maj
1. juni
29. juli
17. august

UDKOMMER

12. maj
2. juni
16. juni
11. august
1. september

Ansættelse pr. 1. juni eller snarest derefter. Læs hele
stillingsopslaget på socialraadgiverne.dk/job
For spørgsmål til stillingen kontakt medlems- og forhandlingschef Dorte Gotthjælp Nielsen på telefon 4035 6047.
Send din ansøgning elektronisk til job@socialraadgiverne.dk
mærket ”konsulent medlemsafdelingen” senest den
21. april kl. 12.00. Vi har planlagt ansættelsessamtaler
den 26. og 27. april.

Dansk Socialrådgiverforening, Region Øst,
søger konsulent til 2 årigt vikariat
Har du erfaring inden for arbejdet med løn- og ansættelsesvilkår
og brænder du for at skabe de bedste arbejdsbetingelser for
socialrådgiverne? Så har vi jobbet til dig.
Jobbet
Som konsulent skal du varetage medlemmernes
interesser inden for deres arbejdsområde oftest i
samarbejde med de valgte tillidsrepræsentanter.
Du fungerer derfor både som rådgiver og sparringspartner for såvel medlemmer som tillidsrepræsentanter. Du vil få mange forskelligartede
opgaver. Den ene dag forhandler du en juridisk
kompleks fratrædelsesaftale med en arbejdsgiver og den næste dag faciliterer du et klubmøde
med en høj grad af medlemsinvolvering. Opgaverne er under konstant udvikling i takt med ændrede krav fra medlemmerne og jobbet vil derfor
aldrig være kedeligt.
Dig
Du skal brænde for at skabe de bedste arbejdsbetingelser for socialrådgiverne og have erfaring
med interessevaretagelse inden for løn- og ansættelsesområdet for kommunalt og regionalt
ansatte. Desuden skal du evne at:
• være katalysator for et godt samarbejde med
foreningens tillidsrepræsentanter
• facilitere processer der styrker de lokale fællesskaber på arbejdspladserne
• indgå i konstruktive forhandlinger med diverse
samarbejdspartnere
• forstå og anvende ansættelsesretlig lovgivning
• kommunikere på en let og forståelig måde
Har du indsigt i socialrådgivernes arbejdsfelt vil
det ydermere være en fordel.

9RUHVQ\HNROOHJDVNDOKHUXGRYHUY UHÀHNVLEHO
VHOYVW QGLJVWUXNWXUHUHWLQLWLDWLYULJHPSDWLVN
og samarbejdsorienteret. Allervigtigst er det
GRJDWGXV WWHUIRUHQLQJHQVPHGOHPPHULFHQWUXPRJKDUHWJRGWKXP¡U±RJVnQnUGHU
er travlt!
Vi tilbyder
9LWLOE\GHUDIYHNVOHQGHDUEHMGVRSJDYHUHWUDUW
RJXIRUPHOWDUEHMGVPLOM¡KYRUGXHURPJLYHWDI
dygtige og engagerede kolleger. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst
med DJØF.
Stillingen er et vikariat og løber fra 1. juni 2016
til 31. maj 2018 med eventuel mulighed for
forlængelse.
Yderligere oplysninger
QVNHUGX\GHUOLJHUHRSO\VQLQJHUHUGXYHONRPPHQWLODWNRQWDNWHNRQWRUOHGHU/HQH.DVWDQLHJDDUGSnWHOHIRQHOOHUIDJOLJNRQVXOHQW$QNHU(OYLXVSnWHOHIRQ
Sådan gør du
Send din ansøgning og dit cv mærket ”faglig
NRQVXOHQW´WLO.DULQD6NRWWH/DUVHQSnHPDLO
adressen: ksl@socialraadgiverne.dk.
Ansøgningsfristen er tirsdag den 19. april 2016
og vi forventer at holde ansættelsessamtaler
tirsdag den 26. april 2016.

'DQVN6RFLDOUnGJLYHUIRUHQLQJHUHQIDJIRUHQLQJPHGFLUNDPHGOHPPHUJHRJUD¿VNRSGHOWLUHJLRQHUVDPWODQGVG NNHQGHNOXEEHU
RJIDJJUXSSHU5HJLRQVWYDUHWDJHULQWHUHVVHUIRUFDDIGHPHGOHPPHU5HJLRQHQVSULP UHRSJDYHEHVWnULPHGOHPVVHUYLFH
LIRUPDILQIRUPDWLRQVSDUULQJUnGJLYQLQJRJIRUKDQGOLQJLDOOHIRUKROGGHUYHGU¡UHUO¡QRJDQV

WWHOVHVYLONnU+HUXGRYHUDUEHMGHU

UHJLRQHQRJVnSnDWSnYLUNHVRFLDOSROLWLNNHQLEUHGIRUVWDQG3nUHJLRQVNRQWRUHWHUGHUIRUXGHQUHJLRQVIRUPDQGHQDQVDWNRQVXOHQWHU
DGPLQLVWUDWLYPHGDUEHMGHUVWXGHQWHUPHGKM OSHURJNRQWRUOHGHU'XNDQO VHPHUHRPIRUHQLQJHQSnZZZVRFLDOUDDGJLYHUQHGN

klumme

”Kan det virkelig passe…?”
”Vi kan jo ikke hjælpe alle”… Sådan svarede en ansvarlig chef fra en kommune i provinsen, da
han blev spurgt til en sag om en ung mor, der
havde mistet sin lejlighed. Det var noget med
en SU, der skulle aﬂøses af kontanthjælp, og
hvor der var et slip. Den unge mor havde ikke
kunnet få hjælp til huslejen, og stod nu på gaden med et barn.
Det er nemt i den situation at blive vred
på en kommune, der ikke får enderne til at
nå sammen, så den lejlighed kunne bevares,
så det barn ikke skulle rives op med rode. Og
i de kommende år bliver det endnu nemmere at skyde på de ufølsomme, kolde kommunale afgørelser - der vil føre til ﬂere udsættelser - med eller uden børn - ﬂere lukninger af
el og varme, ﬂere ubetalte regninger, der hober sig op.
Vi vil få ﬂere forsider vinklet med et ”kan
det virkelig passe…” Og ja. Det kan virkelig
passe! Politikerne på Christiansborg har vedtaget, at fattigdom er det nye sort. Andet kan
man vel ikke tolke det som, når der indføres et
”moderne kontanthjælpsloft”, der sætter loft
over de ydelser, familierne kan få.
Loftet kommer primært til at ramme enlige (kvinder) med børn. Og det ”moderne” kontanthjælpsloft er brutalt, og ligesom de teltlejre vi byder ﬂygtninge, vil det i høj grad

medvirke til at øge polariseringen i samfundet, til at splitte os
endnu mere i ”dem” og ”os”.
Der vil være de børn, der har sko uden huller, der spiser
sig mætte hver dag, der kan komme til børnefødselsdage, og
selv holde, når det er deres tur. De børn, der tør ønske sig
ting til jul.
Og så de andre. De børn, der bor i familier, som får at vide,
at de skal ﬂytte derhen, hvor boligerne er billigere. Uanset om
det medfører, at børn rives ud af sammenhænge, hvor de fungerer og er trygge. Børn der oplever forældre med endnu mindre overskud, fordi de små penge er blevet så små, at man bliver nødt til at vælge mellem husleje og mad.
Jeg forudser, at det bliver vores fag – socialrådgiverne, der
bliver udråbt som skurke. Hvorfor gav hun mig afslag? Hvorfor kan hun ikke se, at det er helt umuligt? Fatter de ingenting på den kommune? En øget frustration, der er forståelig,
men som vil blive vendt mod os, der forvalter – frem for mod
dem, der beslutter.
Det bliver en anden virkelighed, når vi rammes af det nye
kontanthjælpsloft. En mere skræmmende, mere bøvlet virkelighed – hvor den enkelte socialrådgiver langt oftere må sige
nej, selv når den socialfaglige vurdering siger noget helt andet.
Og her burde der være en opmuntrende afslutning, der peger fremad. Som siger noget om, at det nok skal gå. Men det
er der ikke… S

tanker fra praksis

DS:Kontakt

KLUMMEN SKRIVES PÅ SKIFT AF SOCIALRÅDGIVERNE KARINA ROHR SØRENSEN, IDA LOUISE JERVIDALO, TRINE RY OG HENRIK CHRISTENSEN

Telefonerne er åbne
mandag-fredag kl. 9-14
SEKRETARIATET
Dansk Socialrådgiverforening
Toldbodgade 19B
1253 København K
Tlf: 70 10 10 99
ds@socialraadgiverne.dk
REGION ØST
(dækker Region Hovedstaden
og Region Sjælland)
Dansk Socialrådgiverforening
Region Øst
Kornerups Vænge 12, 2
4000 Roskilde
Tlf: 33 38 62 22
ds-oest@socialraadgiverne.dk

REGION SYD
(dækker Region
Syddanmark)
Dansk Socialrådgiverforening
Region Syd
Vesterballevej 3A
Snoghøj
7000 Fredericia
Tlf: 87 47 13 00
ds-syd@socialraadgiverne.dk

REGION NORD
(dækker Region
Nordjylland
og Region Midtjylland)
Dansk Socialrådgiverforening
Region Nord
Søren Frichs Vej 42 H, 1.th
8230 Åbyhøj
Tlf: 87 30 91 91
ds-nord@socialraadgiverne.dk

Kontoret i Odense
Lumbyvej 11, opgang C, 2th.
Postboks 249
5100 Odense C
Tlf: 87 47 13 00

Kontoret i Holstebro
Fredericiagade 27-29
7500 Holstebro
Tlf: 87 30 91 91
ds-nord@socialraadgiverne.dk
Kontoret i Aalborg
Hadsundvej 184 B
Postboks 764
9000 Ålborg
Tlf: 87 30 91 91
ds-nord@socialraadgiverne.dk

ARBEJDSLØSHEDSKASSEN
(Jobformidling)
FTF-A (hovedkontor)
Snorresgade 15, Boks 220
0900 København C
Tlf: 70 13 13 12
PENSIONKASSEN
PKA
Administration
Tuborg Boulevard 3
2900 Hellerup
Tlf: 39 45 45 40
For øvrige kontaktoplysninger
henvises til hjemmesiden
socialraadgiverne.dk.
Se under ”Om DS” eller under
”Medlemsgrupper”.
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Fattigdom – set gennem saglige
eller ideologiske briller
I dette blad fremlægger og diskuterer ﬂere forskere deres forskningsresultater om
fattigdom. Selv om de ikke er helt enige, er der ingen af dem, som afviser, at det
præger børn, hvis de vokser op med alt for mange afsavn i forhold til deres kammerater. Og vi ved fra tidligere undersøgelser, at når børn lever blot ét år i fattigdom, forringes deres chance for at bestå 9. klasses eksamen.
Så jeg blev noget overrasket, da jeg i påsken i et debatindlæg skrevet af socialministeren og
beskæftigelsesministeren i Politiken kunne læse, hvordan begge hævder, at der ”ikke er nogen
modsætning mellem et kontanthjælpsloft og at tage hånd om udsatte børn og unge. Tværtimod.”
Afsættet for deres debatindlæg er, at en række andre organisationer – heriblandt Dansk Socialrådgiverforening - har kritiseret regeringen for at indføre kontanthjælpsloftet, 225-timersreglen og den nye integrationsydelse.
Det er godt for børnene at se mor og far smøre madpakker og gå på arbejde – skriver de to ministre,
men hvad skal de børn, som har forældre, der af helbredsmæssige årsager ikke er i stand til at arbejde, bruge det forbillede til? For dem bliver det ganske dyrt, at ”det skal kunne betale sig at arbejde”.
Dansk Socialrådgiverforening har netop lavet en undersøgelse, som viser, at fysiske og psykiske sygdomme
er en markant årsag til, at folk er på kontanthjælp. Derfor giver det ikke mening, når politikerne bliver ved
med at hævde, at et kontanthjælpsloft styrker det økonomiske incitament til at være i beskæftigelse.
Politikerne er nødt til at se i øjnene, at en stor gruppe af kontanthjælpsmodtagere simpelthen
ikke er i stand til at reagere på økonomiske incitamenter – netop fordi helbredet spænder ben.

Og i øvrigt går regnestykket heller ikke op. 700 flere kommer ifølge
regeringens egne tal i job som følge af de nedsatte ydelser – mens flere
end 30.000 voksne og 34.000 børn skubbes ud i fattigdom.

leder

Og en netop oﬀentliggjort undersøgelse, som er omtalt inde i bladet,
viser, at fattigdom øger risikoen for omsorgssvigt.

40

Så når ministrene hævder, at der ikke er nogen modsætning mellem et kontanthjælpsloft og at
tage hånd om udsatte børn og unge, er jeg er nødt til at spørge, om de to ministre har fået både
virkeligheden og forskningen galt i halsen? Nuvel – det er politik, og man kan selvfølgelig ikke
dreje sig 180 grader på den politiske tallerken, men det ville klæde ministrene at tage de ideologiske briller af, og handle på, at et stigende antal børn skal leve i fattigdom.
Ministrene henviser til, at de snart fremlægger nye sociale mål. Jeg er mildest talt spændt på, hvordan de vil
tage hånd om, at 34.000 børn rammes af fattigdom. S
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