Indsatser overfor kontanthjælpsmodtagere kan og bør forbedres!
Effekter af ISU’s indsatser. ISUs beregninger er udregnet med udgangspunkt i tal, som gælder
gennemsnitligt for alle kommuner på kontanthjælpsområdet. Alle tal er hentet i Jobindsats.dk.
Status 12 måneder efter udslusning for hele landet og i et ISU-projekt. Opgjort i procent/for 100
borgere.
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I Jobindsats kan man finde tallene, som er vist i tabel 1 og som viser status 12 måneder efter
udslusning. Af tabellen fremgår bl.a., at kun 19,7% er i beskæftigelse 12 måneder efter udslusning,
og at hele 23% efter 12 måneder er på pension. Når der tages udgangspunkt i, hvor borgerne ”er”
efter 12 måneder, så er de seneste udslusninger mere end 12 måneder gamle. Nedenstående
beregninger er fra perioden 4. kvartal 2014 – 3. kvartal 2015.
Der er store forskelle mellem tallene for hele landet og for et ISU-projekt.
Især 3 tal er af interesse.

For det første er antallet af borgere, der er i beskæftigelse efter 12 måneder markant højere hos ISU –
mere end 2,5 gange. For det andet er antallet af pensioner markant større for hele landet – 5-6
gange. Som følge heraf er - for det tredje – antallet af fleksjobbere i et ISU-projekt er markant højere.
Med udgangspunkt i disse forskelle, er der foretaget nogle overordnede beregninger om den
samlede kommunaløkonomiske effekt af et ISU-projekt. Beregningerne indeholder både
beregninger vedr. mer- og mindre udgifter på de enkelte ydelser samt beregninger af den
kommunale skattevirkning. Der er ikke taget hensyn til konsekvenserne på diverse
udligningsordninger.
Tabellen viser gevinsterne ved 100, 200 og 300 borgere i 1½, 2, 3 og 4 år.
Tabel 2. Samlet kommunal økonomisk effekt af ISU-projekt. Opgjort i mill.kr. netto for 100, 200
og 300 borgere

Samlet Kommunal værdi -

100 borgere

200 borgere

300 borgere

1½

14,4

28,8

43,2

2

19,1

38,2

57,3

3

28,7

57,4

86,1

4

38,3

76,6

114,9

mill.kr

Note: De konkrete beregninger kan rekvireres hos ISU. Skal der arbejdes videre med disse tal,
anbefales det bliver kommunens konkrete tal – og ikke sker på basis af gennemsnitstal for hele
landet.
Forskellen mellem kommunens udgifter og ISU’s udgifter er den samlede økonomiske forbedring.
ISU har derefter lavet en overordnet beregning af den kommunale merskatteindtægt. Der er regnet
med en kommunalskatteprocent på 25. Beregningen er behæftet med usikkerhed, men alle
indlagte beløb er forsigtigt vurderet.
Det skal nævnes, at især mindre udgifter til pension, ressourceforløb og fleksjob strækker sig
mange år frem. Den reelle økonomiske gevinst er derfor på sigt større.
Resultater opnås via ISU-Dialogmetoden:
1. Praktisk udfoldelse af et menneskesyn (se nedenfor), hvor vi møder borgeren via en bevidst
Dialogmodel, bl.a. opgørelse af borgerens kompetencer og potentialer. Dette danner grundlag
for en indsats, som er systematisk og baseret på et proaktivt og meningsskabende indsats.
2. Vidensoptimering og koordinering. Mange dialogmøder med borgeren, i gennemsnit 6 den
første måned. Borgeren møder få, og de samme, i indsatsen. Vi indtager rollen som

koordinerende sagsbehandler og er også mentor. Borgerens ”historie” opleves fortalt til
mange. Viden skal optimeres, og ikke deles mellem for mange!
3. Ingen siloer i indsatsen! Ingen automatik i indsatser og ingen aktivering! Borgeren ”træner” i
rigtige virksomheder, og der er udgangspunkt i at bygge (videre) på kompetencer og styrke
potentialer.
4. Funderet udslusning. Kortvarige praktikforløb og arbejdsprøvninger. Praktikker og
arbejdsprøvninger skal etableres ud fra borgerens specifikke kompetencer og potentialer.
Mange borgere har oplevet en mængde aktiveringer og lange praktikforløb uden mål og
mening. Praktikker etableres kun i virksomheder, som har et reelt ønske om at ansætte, og ud
fra borgerens kompetence- og potentialemæssige ståsted.
5. Fastholdelse og bevidsthed om borgerens udfordringer, særligt vedrørende sociale
handleformer.

Roald Als har fortolket ISU’s menneskesyn: ”Mennesker ønsker grundlæggende at kunne klare sig selv og styre deres eget liv. Målet
er derfor, at finde borgernes kompetencer og potentialer (kan), udvikle dem og hjælpe borgeren til at gøre (turde), det han/hun
ønsker (vil)”.

