
 

 

 

 

 

Den 21. januar 2021 

Udsatterådets høringssvar til Beskæftigelsesplan for 2021/2022 
 
Udsatterådet har fået udkastet til Beskæftigelsesplan for 2021/2022 til høring. Vi takker for 
muligheden for at blive inddraget og vil i det følgende give vore kommentarer. 
 
Først vil vi gerne give udtryk for, at vi er meget tilfredse med den indsats, som gøres for at arbejde 
frem mod en værdig sagsbehandling, hvor der satses på, at borgerne føler sig set og hørt, ligesom 
vi værdsætter, at borgernes netværk inddrages i et arbejde frem mod en fælles plan med 
udgangspunkt i borgerens ressourcer. 
Vi ser også den grafiske facilitering som et vigtigt redskab, især for mennesker med udfordringer. 
Ligeledes er vi glade for, at det understreges, at udsatte ledige skal have en indsats. 
 
Der er dog også visse punkter, som bekymrer os. Såvel i indledningen som i selve teksten gøres 
opmærksom på, situationen fra foråret 2020, hvor Covid-19 ramte, gør, at der generelt er kommet 
flere nye ledige. Dette indebærer, at man foretager et skift i virksomhedsstrategi frem mod større 
indsats for at opkvalificere og rekruttere de nyledige.  
 
Vi frygter, at personer med udfordringer bliver skubbet i baggrunden med denne strategi. Det er alt 
andet lettere for virksomheder at ansætte mennesker, som har en tidligere stabil tilknytning til 
arbejdsmarkedet end en udsat borger, som måske ikke har haft et stabilt forløb.  
Tilsvarende ved vi, at personer med handicap såvel af fysisk som psykisk karakter allerede i 
forvejen var underrepræsenteret på arbejdsmarkedet. Med skiftet i strategi er vi bekymrede for, at 
denne gruppe marginaliseres yderligere. 
 
Vi ser med tilfredshed, at samarbejdet med Psykiatrisk Center ser ud til at fungere godt for de 
personer, som deltager i IPS, men er bekymrede for, at der ikke gøres nok den langt større 
gruppe, som ikke er med her.  
Vi ved jo oven i købet, at denne gruppe rammes ekstra hårdt af nedlukning m.v. med problemer 
omkring ensomhed, stress og psykisk sygdom. 
 
Endelig er der nogle punkter, som vi kunne have ønsket at se i denne plan.  
Der har været forsøg med Socialt Frikort, som er kommet meget langsomt fra start. Vi ville gerne 
have det tænkt ind i Beskæftigelsesplanen, ligesom vi kunne have ønsket os, at der var en plan for 
oprettelse af socialøkonomiske virksomheder. 
 
Endelig vil vi gerne gøre opmærksom på, at en mere helhedsorienteret indsats for udsatte 
mennesker mange andre steder har vist gode resultater. Vi tænker blandt andet på initiativer som 
“Housing First “.  
Det ville have været rart, hvis planen så de udsatte mennesker ud fra et helhedssyn. Det er vores 
overbevisning, at en bredere indsats kunne gøre flere job- eller uddannelsesparate. 
 
På vegne af Udsatterådet i Hillerød Kommune. 
Hanne Gravgaard  
 


	Den 21. januar 2021
	Udsatterådets høringssvar til Beskæftigelsesplan for 2021/2022

