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Dansk Socialrådgiverforenings holdning til aktuelle
social- og beskæftigelsespolitiske emner

Socialpolitik:
Forebyggelse
Dansk Socialrådgiverforening er meget optaget af at forebygge, at der opstår sociale problemer. Det er langt bedre for borgerne, og det er billigere end at samle op
på problemerne bagefter. Det har blandt andet bestemt vores fokus på, hvordan
man skal arbejde med udsatte familier og børn. Vi bakker således helt op om, at
der ydes støtte tidligere og i de miljøer, børnene lever i i hverdagen.
Det indebærer en styrket indsats i skolerne, daginstitutionerne, fritidslivet mv., og
at der sættes mere direkte ind i familierne. En forudsætning for dette er en langt
bedre koordinering mellem alle de instanser, der er omkring familien. Socialrådgiverne skal også ændre deres arbejde grundlæggende, de skal ud og arbejde sammen med de andre aktører og familierne og være med til at skabe rammer for et
tæt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Vi skal også anvende andre indsatsformer.
Dansk Socialrådgiverforening støtter aktivt denne omstilling, der ofte benævnes
’Herningmodellen’, og vi er glade for, at Folketinget og Socialministeriet bakker op
om den, ikke mindst med Satspuljebevillingen med 96 mio. til en tidligere, forebyggende indsats. Vi håber meget, at vi i samarbejde med Socialministeriet og andre
aktører kan være med til at udbrede og udvikle denne måde at arbejde med de
udsatte familier og børn.

Afbureaukratisering
Et andet højt prioriteret emne for Dansk Socialrådgiverforening er at reducere bureaukratiet i det sociale arbejde. Vi er glade for, at regeringsgrundlaget lægger op
til at fortsætte afbureaukratiseringen, og vi ser frem til at samarbejde med ministeriet om det. Vi har selv taget fat på emnet på flere måder, mest aktuelt på børneområdet, hvor vi blandt andet har kortlagt, hvor bureaukratiet belaster arbejdet
med børnesagerne. Vi har haft et godt og konstruktivt samarbejde med ministeriet
og Karen Ellemann om dette emne, og vi har været meget glade for, at ministeriet
har taget konsekvent fat på det. Senest med revisionen af ICS og reduktionen af
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antallet af ’opfølgningshandlinger’ i DUBU. Vi håber, at det vil reducere bureaukratiet i hverdagen, og at det samtidig vil lette omstillingen til en fremskudt, forebyggende indsats for de udsatte børn og familier.
Dansk Socialrådgiverforening ønsker at komme frem til en anden styringsmodel
end New Public Management. Vores repræsentantskabsmøde har netop besluttet en
større satsning for at bidrage til at finde sådanne nye styringssystemer. De skal
kunne sikre faglig kvalitet, styring af økonomien og overholdelse af lovgivningen
ved at åbne for stærkere faglig ledelse og et større fagligt handlerum for medarbejderne. Dansk Socialrådgiverforening ser frem til et fortsat samarbejde om afbureaukratisering og til også at drøfte den overordnede styringsdagsorden med ministeriet.

En forstærket indsats på voksenområdet
Dansk Socialrådgiverforening hilser det resultat, der kom ud af de lange drøftelser
om voksenreformen, velkommen. Men vi synes godt, at man kunne have været
mere ambitiøse. Der mangler fx bestemmelser om undersøgelse og handleplan, og
vi mener heller ikke, at de udsatte grupper blev tilstrækkeligt adresseret med reformen.
Derfor er vi glade for, at regeringen i sit regeringsgrundlag netop peger på en forstærket indsats over for udsatte voksne og vil udarbejde en handlingsplan for bekæmpelse af hjemløshed med afsæt i hjemløsestrategien. Vi mener, at hjemløsestrategien med princippet om housing first fandt virksomme løsninger, og vi beklager meget, at kommunerne efter særbevillingen ikke kunne finde penge til at fortsætte initiativet fuldt ud. Vi håber meget, at der nu igen kommer til at ske noget på
den front.
Vi er også glade for, at der skal indføres et socialt frikort for de socialt mest udsatte. Der er behov for at tænke nyt i forhold til denne gruppe, som er svær at hjælpe.
Frikortet kan måske være med til at låse fastlåste situationer op og dermed hjælpe
mennesker, der faktisk har ressourcer, i gang igen.

Socialt arbejde skal vidensbaseres
Dansk Socialrådgiverforening ønsker, at socialt arbejde bliver funderet i sikker viden, og vi har i flere sammenhænge arbejdet på at fremme det. Vi skal kun gøre
det, der faktisk hjælper borgerne, og vi skal med gennemtænke metodevalg også
have fokus på økonomien. Både umiddelbart og på længere sigt. Vi har derfor med
glæde set resultatet af projekt ”Lovende praksis”, som åbner nye veje til at identificere god praksis, som så kan udvikles til veldokumenterede metoder, som kan udbredes generelt.
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To af puljerne i Satspuljeaftalen vil medvirke til at udvikle vidensbaseret praksis.
Det gælder puljen på voksenområdet ”Stærkere social mobilitet”, som også kan
være med til at løfte indsatsen for de udsatte grupper. Puljen ”Investering i virksomme indsatser for udsatte og sårbare børn og unge” kan tilsvarende åbne for
udvikling på børneområdet. Dansk Socialrådgiverforening har allerede sammen
med bl.a. professionshøjskolerne været i en god dialog med Karen Ellemann om
disse puljer. Vi ser frem til at fortsætte denne dialog, og vi vil bidrage til, at intentionen med puljerne kan realiseres, og at resultaterne bliver forankret i praksis.

Samarbejdet med ministeriet
Dansk Socialrådgiverforening har som nævnt i meget lang tid samarbejdet med de
skiftende socialministre og med ministeriets embedsmænd.
I det samarbejde respekterer vi fuldt ud det ønske om fortrolighed, der naturligt vil
være. Vi inddrager ofte konkrete forslag og mindre undersøgelser, som vi udarbejder i forbindelse med samarbejdet. Senest flere oplæg og undersøgelser af bureaukratiet på børneområdet. Dansk Socialrådgiverforening indgår også løbende i samarbejde med Socialstyrelsen og Ankestyrelsen.
Dansk Socialrådgiverforening har i de senere år etableret ’praksispaneler’ i forskellig form, hvor erfarne socialrådgivere (ledere og medarbejdere på gulvet) mødes
med ministeriets embedsmænd for at gennemdrøfte et emne, som ministeriet ønsker at få belyst af praktikere. Vi har bl.a. på opfordring arrangeret det i situationer, hvor ny lovgivning forberedes. Vi vurderer, at praksispanelerne er yderst relevante for begge parter, og vi vil selvfølgelig også gerne arrangere dem i fremtiden.

Beskæftigelsespolitik:
Gennemgang af kontanthjælpssager
Dansk Socialrådgiverforening (DS) deler målsætningen om, at mennesker ikke skal
være på kontanthjælp længere end højst nødvendigt. De skal, så vidt det overhovedet er muligt, i arbejde eller uddannelse.
Ved satspuljeforhandlingerne blev der sat penge af til en gennemgang af kontanthjælpsmodtagerne for at få udredt og handlet i forhold til dem, der har hængt fast i
systemet længe. DS bakker kraftigt op om en sådan gennemgang, og vi anbefaler,
at disse mennesker får en stærkere og mere sammenhængende indsats, der kan
hjælpe dem.
Hvis gennemgangen skal få et godt resultat, så skal der åbnes mere for ressourceforløb, fleksjob og førtidspension, og der skal bevilges flere revalideringer. DS an-
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befaler, at den aktuelle revision af førtidspension- og fleksjobreformen gør det muligt.
DS mener også, at der skal være procedurer for at sikre, at borgere ikke er på kontanthjælp gennem mange år. Fx bør der altid ske en afklaring af arbejdsevnen, når
borgeren har været på kontanthjælp i et år. Der bør også arbejdes på at mindske
tilgangen til kontanthjælpssystemet ved en stærkere indsats til udsatte unge og
bedre fastholdelse af medarbejdere, der er i fare for at ryge ud af deres job pga.
sygdom eller sociale problemer. DS har fremlagt 20 forslag til en forstærket indsats
til kontanthjælpsmodtagerne, som vi har drøftet med Jørn Neergaard Larsen. Vi
drøfter også meget gerne forslagene med dig.

Forberede ressourceforløb
Ressourceforløb er det tætteste, vi er på en sammenhængende rehabiliteringsindsats i beskæftigelseslovgivningen. Ideen er god og bør bevares. Men der er både
problemer med lovgivningen og med kommunernes brug af ressourceforløbene. Det
er derfor vigtigt, at der kommer en række justeringer af ressourceforløbene, så de
kan blive til et godt redskab til mennesker med omfattende og komplekse problemer.
DS har ved et møde Jørn Neergaard Larsen den 5. oktober fremlagt forslag til, hvad
der skal gøres for at forbedre ressourceforløbene. Vi mener bl.a., at de skal startes
tidligere, og at man efter et år på kontanthjælp skal vurdere borgernes arbejdsevne. Samtidig skal de have ret til at bede om en vurdering i forhold til ressourceforløb.
Ressourceforløbene skal også indeholde en bredere vifte af tilbud. Alt for mange
borgere tilbydes forløb, der til forveksling ligner det, de tidligere - uden udbytte har fået på kontanthjælp. En stor del af jobcentrene vurderer, at mangel på relevante tilbud til udsatte borgere gør det svært at gennemføre kvalificerede ressourceforløb. Der er for meget fokus på beskæftigelsesrettede tilbud fra Lov om aktiv
beskæftigelsespolitik (LAB) og Lov om aktiv socialpolitik (LAS) og for lidt på sundhed, forebyggelse, sociale indsatser efter Serviceloven mv.
Og så er det vigtig, at ventetiden i sagsforløbet reduceres ved, at de enkelte sektorer forpligtes til at medvirke, og ved, at unødigt bureaukrati luges ud.

Et mere enkelt beskæftigelsessystem
Beskæftigelsessystemet er på nogle områder reguleret meget detaljeret. DS hilser
derfor den igangværende revision af LAB velkommen, og vi deltager også i følgegruppen for gennemskrivningen af loven.
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Vi er meget optagede af, at sagsbehandlerne kan få mulighed for at bruge deres
faglighed på at få borgerne nærmere arbejdsmarkedet og i arbejde, og at der bliver
en større kompetence til en fagligt kvalificeret ledelse. Derfor vil DS i foråret mere
grundlæggende se på, hvordan beskæftigelsessystemet kan gøres mere enkelt og
fagligt stærkere. Vi håber, at vi også kan få en god dialog med dig om det.

Samarbejdet med ministeriet
Dansk Socialrådgiverforening har som nævnt i lang tid samarbejdet med de skiftende
beskæftigelsesministre og med ministeriets embedsmænd.
I det samarbejde respekterer vi fuldt ud det ønske om fortrolighed, der naturligt vil være. Vi inddrager ofte konkrete forslag og mindre undersøgelser, som vi udarbejder i forbindelse med samarbejdet. Fx undersøgelse blandt vores medlemmer om implementering af reformerne på beskæftigelsesområdet og flere undersøgelser blandt socialrådgiverne om deres konkrete forslag til en forbedret lovgivning og praksis.
Dansk Socialrådgiverforening har i de senere år etableret ’praksispaneler’ i forskellig
form, hvor erfarne socialrådgivere (ledere og medarbejdere på gulvet) mødes med embedsmænd fra ministerierne for at gennemdrøfte et emne, som ministeriet ønsker at få
belyst af praktikere. Vi har bl.a. på opfordring arrangeret det i situationer, hvor ny lovgivning forberedes. Vi vurderer, at disse møder er yderst relevante for begge parter, og
vi vil selvfølgelig meget gerne arrangere dem også for beskæftigelsesministeriet.

