Initiativbeskrivelse

Forenkling af reglerne for indholdet i den individuelle samtale

Baggrund

Der er i dag detaljerede regler for indholdet i de individuelle samtaler. Flere kommuner, blandt andet Silkeborg, har givet udtryk for, at reglerne kan stå i vejen for
en meningsfuld og målrettet samtale.
Efter gældende regler gælder visse krav for, hvad der skal drøftes på den enkelte
samtale. Fx skal der for dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere
følges op på den lediges jobsøgning, påses at CV'et på Jobnet er fyldestgørende og
drøftes muligheder for tilbud. Emner, der er relevante, men som det ikke nødvendigvis giver mening at vende ved hver eneste samtale, og som derfor kan gøre det
svært at målrette samtalen med den ledige.
Initiativ

De særlige regler om indhold i de individuelle samtaler forenkles, så det i højere
grad bliver op til den enkelte sagsbehandler at fastlægge indholdet af hver samtale,
herunder hvilke emner der drøftes under samtalen, og hvornår emnerne skal indgå
i samtalen. Konkret betyder det:










De eksisterende regler om indhold i samtalerne mellem jobcentret og den ledige ophæves.
Opfølgningen på indholdet sker efter behov i modsætning til i dag, hvor det
skal indgå i hver eneste individuelle samtale.
Formålet med kontaktforløbet fastholdes, og det skal fremgå generelt af loven,
at kommunerne løbende skal understøtte, at borgeren får en aktiv indsats og
har et fyldestgørende CV.
Der skal fortsat være fokus på jobsøgning. Der skal således indgås aftale om
jobsøgning med jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere1 for at sikre jobsøgning og sikre gennemskuelighed for både borger og sagsbehandler, hvis der efterfølgende sker en
sanktion.
Af hensyn til retssikkerheden vil det fortsat være en betingelse, at der ved samtalerne skal vejledes om konsekvenser af 225-timersreglen for kontanthjælpsog uddannelseshjælpsmodtagere omfattet af 225-timersreglen.
Reglerne om indhold i jobsamtalerne, som knytter sig til uddannelsespålægget
til uddannelseshjælpsmodtagere, bibeholdes, da der i 2018 gennemføres en
samlet analyse af ungeområdet.

Reglerne for kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere omfatter også integrationsydelsesmodtagere, som ikke er
omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven
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Forenklingen giver den kommunale sagsbehandler friere rammer til at tilrettelægge
de individuelle jobsamtaler, og gør det lettere for jobcentre og borgere at holde
samtaler, som giver reel værdi. For at understøtte afholdelsen og tilrettelæggelsen
af indholdet i samtalerne vil der som led i den nye lov om en aktiv beskæftigelsesindsats blive udstedt vejledning med information om samtalerne.

