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Dadaværende beskæftigelsesminister
Troels LundPoulsen (V) gik i luftenmed
forarbejdet til en ny forenklet lov på beskæf-
tigelsesområdet, håbede direktørCharlotte
Markussen,Høje-TaastrupKommune, at nu
komdet big bang, som såmange havde ven-
tet på, endelig i jobcentrene.
– Jeg tænkte, ok, det her kommer op at
flyve. Her er enmand, der harmodet til
at lægge armmed procesreglerne og, hvis
man skal væremeget ærlig, gå lidt op imod
sit eget system og hæren af embedsmænd.
Men i virkeligheden blev det ikke helt så
fantastisk, siger CharlotteMarkussen.
Hun taler om den nye beskæftigelseslov,
som er trådt i kraft 1. januar, og som i korte
træk betyder, at jobcentrene får friere
hænder til at arbejdemed den enkelte ledi-
ge, og at de kan spare nogle af demenings-
løse kontrolsamtaler væk.
Så vidt så godt.Men når det er sagt, betyder
den nye lovgivning alligevel ikke det farvel
til den bureaukratiske statslige kontrol,
som lederne på beskæftigelsesområdet i
Høje-Taastrup havde ventet på. Kommu-
nens arbejdsmarkedschef, Henrik Dons
Christensen, siger det sådan:
– Ja, der er givet større frihed, men statens
kontrol er også øget, og hele kontrol- og
trusselsniveauet er nærmest vokset, når en
minister somTroels Lund Poulsen siger, at
fars hammer falder, hvis kommunerne ikke

performer, som forventet. Så tilliden til
kommunerne er ikke høj, og det er ærger-
ligt, siger han.
Mistillid eller ej, så betyder den nye lov,
at kommunerne rundt om er ved at geare
medarbejderne til en ny arbejdsmåde, hvor
de populært sagt går fra at skulle kontrol-
lere, at borgerne overholder reglerne, til, at
de skal finde deres egen beskæftigelsesfag-
lighed frem og bruge den i enmere hånd-
holdt indsats for den enkelte.
I Høje-Taastrup kan direktøren og arbejds-
markedschefen glæde sig over, at den ud-
vikling i retningen af en ny kultur allerede
har været i gang i flere år i Høje-Taastrup.
– Vi er igennemde seneste år blevet dyg-
tigere til borgerdialogen, og vi er blevet
dygtigere til at brugemere gulerod end pisk
og til at bruge det, der virker, hvor beskæf-
tigelsesområdet tidligere har været præget
af den logik, der hed, at jeg skal nok komme
efter dig, siger CharlotteMarkussen.

Styrtdyk i klager
Det er politikerne, der har sat dialogenmed
borgerne på dagsordenen og afsat penge til
udvikling. Nyemedarbejdere kommer fort-
sat på kursus i den gode dialog, og resulta-
tet er tydeligt.
– Beskæftigelsesområdet er det område,
der tidligere har givet klart flest klager til
borgmesteren og direktøren,men nu er

klagerne styrtdykket, og hvor der tidligere
var klager nærmest hver dag, går der nu
længere tid imellem.Desudenhåndteres
klagerne i dag i jobcentret, hvor de hører
hjemme.Det er ikke en verdensrevolution,
mendet har styrketmødetmellemborger og
system på den godemåde, fortæller Char-
lotteMarkussen.
I taktmed at dialogen og dermed kon-
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Høje-Taastrup Kommune har i flere år arbejdet med kulturen i jobcenteret for at møde borgerne
med mere gulerod og mindre pisk. Derfor er kommunen godt forberedt til den nye lovgivning,
der giver medarbejderne mere plads til de individuelle løsninger.
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NY BESKÆFTIGELSESLOV
Den nye forenklede beskæftigelseslov,
som trådte i kraft 1. januar, er tænkt som
et opgør med stive ulogiske proceskrav.
Loven giver jobcentrene større friheds-
grader og mulighed for en forenklet og
mere individuel, effektiv og meningsfuld
beskæftigelsesindsatsat.
Den nye lov betyder også en ny model for
overvågning af kommunens resultater og
indsats. Blandt andet ved at benchmarke
på andelen af offentligt forsørgede bor-
gere i kommunen sammenholdt med det
forventede. Hvis kommunerne ikke lever
op til ansvaret, vil de i yderste konsekvens
kunne blive sat under administration. Der
vil gå et halvt års tid, inden de nye regler
er indfasede.
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taktenmellem borger ogmedarbejder er
vokset, harmedarbejderne også fåetmere
viden om, hvilke tilbud der er behov for. Det
har betydet, at ledelsens tillid til medarbej-
dernes faglighed også er blevet styrket, for-
tæller konstitueret jobcenterchefMichael
Wittendorff, Høje-TaastrupKommune.
– Vi er blevet bedre til at se på borgergrup-
per og se, hvor de ser sig selv henne, om
der er brug for særlige tilbud, og hvor der
er jobåbninger. Og vi gør det sammenmed
borgerne. Vi giver dem ansvar i det omfang,
de kan håndtere det. Udfordringen er så at
gøre det i et system, der imange
år netop har taget ansvaret
fra borgerne og klient-
gjort dem, siger han.

Udsigt til
arbejde
Som et eksem-
pel på et skræd-
dersyet tilbud til de
mest udsatte ledige
fremhæver de tre le-
dere et uddannelses-
projekt i den lokale
transportvirksom-
hed Viggo Pedersen.
Det indebærer fra 13
uger op til et halvt års
uddannelse. Der er
stor efterspørgsel på
dygtige chauffører, og
deltagerne er sikret
job, hvis de fuldfører. I

Dennye be-
skæftigelses-
lov er ikke

tilpasset behovet for at
lave individuelt tilret-
telagt forløb i det om-
fang, vi havde håbet på.
Mendet skal ikke for-
hindre kommunerne i
at gøre kloge ting.
CharlotteMarkussen, direktør i
Høje-TaastrupKommune

uddannelsen indgår også emner somkost og
helbred, og det hele foregår ude på virksom-
hedenmeddirekte udsigt til de kommende
kolleger i pakkehallen og ved lastbilerne.
Og det er direktøren selv, der siger godmor-
gen og deltager i dele af undervisningen.
– Vi har haft masser af tilbud i transport-
sektoren, men aldrig før i det omfang og
med den kvalitet. Vi har undervisnings-
forløb, så selv de allerdårligste kan få et
løft og lære at være på en arbejdsplads.
Det er et tilbud, som borgerne er glade for,
og sagsbehand-
lerne har deres
gang ude på virk-
somheden, så
borgerne ikke
behøver tage
ind til rådhuset,
siger Michael
Wittendorff.
Charlotte Mar-
kussen roser de
lokale politikere
for deres opbak-
ning til en investe-
ringstankegang på
beskæftigel-
sesom-
rådet og
deres

tålmodighed, fordi det tager tid at udvikle
nye værktøjer.
– Politikerne efterspørger, at vi går nye
veje, og de skaber gode rammer, og når vi
tager nogle initiativer, er de ikke straks ude
og fejlfinde, siger hun.
Hun understreger, hvor vigtigt det er at
sikre god styring på driften og fokus på ef-
fekten, nårman har gang i en forandrings-
proces og en kulturudvikling som den på
beskæftigelsesområdet. Og her fremhæver
de tre ledere kommunens ene tal-mand,
RenéMajlund, som er den, der leverer data
for, om indsatsen virker, og omudviklingen
går i den rigtige retning.
– Han er mesterdetektiven, og han kan la-
ve sjov med tal og underholde på persona-

lemøder. Han er én,
de andre kommu-
ner også gerne vil

lege med, si-
ger Michael
Wittendorff.
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