
11. maj 2016
(Uddrag af ”YDS infobrev” fra
NN Kommune til borgere på
kontanthjælp, uddannelses-
hjælp og integrationsydelse.)

”Kontant-
hjælpsloftet er nemlig

indrettet på en sådan måde,
at hvis du arbejder nogle timer om
ugen, kan der skabes plads under

kontanthjælpsloftet til igen at modtage
hele eller del af den særlige støtte el-

ler boligstøtte, som du står til at
miste på grund af kontant-

hjælpsloftet.”

Danske Kommu-
ner har læst med i
e-Boksen hos en
30-årig kontant-
hjælpsmodtager.
Her er uddrag
af breve, som
handler om kon-
tanthjælpsloftet.
Bemærk sætnin-
gen med 45 ord i
boblen til højre.

Marianne Bolvig, Bolvigkom, arbejder
med kommunikation i politiske dagsor-
dener og til borgerne i 11 kommuner.

”Du bliver
ikke berørt af

kontanthjælpsloftet,
hvis du ikke får særlig
støtte, og der ikke ud-
betales boligstøtte til

din husstand.”

MØGBREVE
Lokalpolitikerne var de første til at gøre oprør
over uforståelige forvaltningspapirer. Kommu-
nikationskonsulent Marianne Bolvig håber, at
borgerne vil følge trop. Hun har set på, hvad en
kontanthjælpsmodtager har fået i sin e-Boks det
seneste år, og hun er langt fra tilfreds.
tekst SIDSEL BOYE /// foto JOACHIM RODE

fra kommunen
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10. september, 2016
(Uddrag fra: ”Bevillingsskrivel-
ser loftafgørelsesbrev” fra NN
Kommune)

Afgørelse
Vi har afgjort, at du

højst kan få 13.265,00
kr. om måneden i samlet
hjælp, det vil sige i kon-
tanthjælp, særlig støtte

og boligstøtte.

Dit
kontanthjælpsloft
Du modtager kontant-

hjælp, og derfor er du omfat-
tet af kontanthjælpsloftet. Det
betyder, at der er en grænse
for, hvad du maksimalt kan få i
kontanthjælp, særlig støtte

og boligstøtte.

Mon borgerservice egentlig ved, hvordan det ser
ud, når en borger åbner sin e-Boks for at læse det
seneste brev fra kommunen?
KommunikationskonsulentMarianne Bol-
vig stiller det retoriske spørgsmål, efter at
hun har kigget de 12 dokumenter igen-
nem, som en 30-årig kontanthjælps-
modtager harmodtaget fra sin kom-
mune ogUdbetaling Danmark, siden
kontanthjælpsloftet blev en realitet
1. april i fjor.
Hun griber fat i det brev, som kommunen
har sendt 11. maj sidste år for at fortælle, at
der kommer nye regler på kontanthjælpsområ-
det pr. 1. oktober. Blandt andetmed et kontant-
hjælpsloft. Budskabet er, atmodtageren inden
1. oktober vil få et brev fra Udbetaling Danmark
med oplysning om, hvad det vil betyde for ved-
kommendes økonomi. Brevet er fire sider langt.
Det er et af tre infobreve, som systemet har spyt-
tet ud i løbet af to dage. Ved nærmere gennem-
læsning viser det sig, at de alle tre er identiske.
Marianne Bolvig læser og ryster på hovedet.
Der er tale om et fællesbrev, som henven-
der sig både til kontanthjælpsmodtagere,
folk på integrationsydelse og folk på
uddannelseshjælp.

Det betyder
kontanthjælpsloftet

for dine ydelser
Hvis din samlede hjælp er højere

end dit kontanthjælpsloft, vil din sær-
lige støtte og din husstands boligstøtte
blive sat ned. Din kontanthjælp bliver

ikke sat ned. Du vil inden for 5 uger få et
brev fra Udbetaling Danmark om, hvil-
ken betydning dit kontanthjælpsloft
har for din særlige støtte og for
din husstands boligstøtte.

Sådan
har vi afgjort dit

kontanthjælpsloft
Vi har afgjort, hvormeget du

maksimalt kan få i samlet hjælp
ud fra følgende: Du får kon-
tanthjælp 10.968,00 kr.

Du er enlig.
Du har ingen børn.
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–Brevet er ”nu-har-vi-sagt det-agtigt”, og
så er der tale omoverkommunikation. Både
fordi brevet er sendt flere gange, og fordi der
er etmisforholdmellemmængden af infor-
mation og det faktiske indhold. Brevet lover
simpelthenmere, end det kanholde.
MarianneBolvigsmeget enkle råd i det kon-
krete eksempel er at startemeddet helt cen-
trale budskab og bruge almindelige ord.
– Brevet burde være indledtmed det, der er
interessant formodtageren, nemlig: Der er
kommet et kontanthjælpsloft. Vi ved ikke,
hvad det betyder for dig.Men du fårmere at
vide inden oktober, siger hun.
Hun læser en nærmest uforståelig sætning
fra brevet op og tager sig til hovedet. Den
er på 45 ord. Tommelfingerreglen er, at der
ikkemå væremere end 25.
En anden sætning indeholder tre gange
ordet”ikke”. Det er også i stridmed god
kommunikationspraksis.
De øvrige breve, som er boligstøttebreve
og bevillingsskrivelser loftafgørelsesbre-
ve, får heller ikkeMarianne Bolvigs hu-
mør til at stige.
– Når både du som journalist og jeg som
underviser synes, at de her breve er svære
at læse, hvordan er det så ikke for modta-
geren, siger hun.

Marianne Bolvig underviser kommuner i
god skriftlig kommunikation, så hun har
setmeget kommunal kommunikation. Og
hun har setmere uheldige eksempler end
bunken foran hende.
Derfor er et af de faste indslag i hendes
undervisning ude i kommunerne helt lav-
praktisk at opfordre medarbejderne til at
prøve, hvordan det er at læse e-Boks på en
mobiltelefon.
– Forestil dig at du står henne i Netto og
skal scrolle fire sider tekst inklusiv et ske-
mamed oversigt over satser for kontant-
hjælpsloftet på en telefon. Alene mængden
af information gør det vanskeligt. Men
medarbejderne glemmer, at de skriver til
digitale medier. Inde i vores hoveder tæn-
ker vi stadig, at folk læser på papir. Men
det er mange år siden, nogen har lavet

huller i papir og sat det i mapper. Ingen af
mine egne unger har en printer. Det bru-
ger man ikke, siger hun.

Føle sig dum
Marianne Bolvig har selv arbejdet i en
kommune, og hun ved, at det optagermed-
arbejderne, hvordan de kommunikerer
med borgerne. Det optager også hende selv.
– Jegmøder fagligt dygtige og dybt engage-
redemedarbejdere, som har en tæt kontakt
og en relation til borgerne. Alligevel ender
demed at sidde og skrivemøgbreve, som er
langt væk fra borgerens virkelighed. Ikke
af ond vilje, men fordi de tænker, at det hel-
leremå være lidt kommuneagtigt. Og det
er ærgerligt, hvis kommunen på grund af
nogle breve bliver til den der væmmelige
størrelse og sådan nærmest lidt umenne-
skelig, siger hun.
Hun ved fra sin undervisning, atmedarbej-
derne godt kan skrive,men at de har brug for
at blive bevidste om, hvad det gør vedmod-
tageren, når kommunikationen er dårlig.
– Vi ved fra fokusgrupper, at man kan føle
sig ydmyget og dum, når man ikke forstår
sine breve, og det gør indtryk på medar-
bejderne. De skal forvalte lovgivningen,
men er jo ikke sat i verden for at få folk til
at føle sig dumme.

Stigende trivsel
MarianneBolvig peger på, at det også er i
kommunens interesse, at borgerne forstår
de breve, demodtager, fordi det blandt andet
betyder noget for effektiviteten i arbejdet.
– Jeg lavede på et tidspunkt et projekt,
hvor vimålte antal af klager, det kvalitative
sproglige indhold af breve ogmedarbejder-
trivsel. Efter et kursus og noget ledelsesop-
mærksomhedmålte vi igen, og trivslen var
steget, og antallet af klager faldet. Pludse-
lig forstårman, at en borger kan få lyst til
at klage, bare fordi han bliver så indigneret
over, at hans navn står på et brev, og han
ikke forstår indholdet. Og atmedarbejder-
ne også kan blive bekymrede over at blive
ringet op af borgere, der ikke forstår, hvad
brevene handler om.
Marianne Bolvig arbejder i øjeblikket sam-
menmed 11 kommuner om blandt andet at
forbedre kvaliteten af de politiske dagsor-
dener, og hun er glad for, at politikerne som
de første har taget bladet framunden og
i dag taler åbent om lixtal og uforståelige
formuleringer.

– Man anbefaler sætninger på 15-17
ord, og er man en lille smule læseud-
fordret er sætninger over 23-25 ord
et problem, siger Marianne Bolvig.

Det står
intet sted,
at et brev
fra kom-

munen ikkemå have
en venlig indledning.
Marianne Bolvig, kommunikations-
konsulent
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15. december 2016
(Uddrag af ”Boligstøtte-brev”
fra Udbetaling Danmark, Be-
mærk ingen sammenhæng
mellem overskrift* og indhold*)

Kontanthjælpsloftet

Kontanthjælpsloftet er en grænse for,

hvormeget dumaksimalt kan få i kontant-

hjælp, uddannelseshjælp eller integrations-

ydelse og boligstøtte og særlig støtte.

Hvis din samlede støtte er højere end dit

kontanthjælpsloft bliver din boligstøtte

og særlige støtte sat ned.

Din bolig-
støtte* og særlige
støtte bliver sat ned

Vi skriver til dig, fordi vi har fået
oplysninger fra NNKommune omdit
kontanthjælpsloft. Oplysningerne har
betydning for, hvormeget du bli-
ver sat ned i boligstøtte og sær-
lig støtte fra januar 2017 og

fremover.

Såmeget
bliver du sat ned fra

januar 2017 og fremover
Din særlige støtte bliver fra januar
2017 sat ned med: 276,00 kr.

Særlig støtte, du får udbetalt den 31.
januar 2017: 1559,00 kr.

Din boligstøtte bliver fra den 1. januar
2017 sat ned med 0,00 kr.*

Du kan se, hvordan vi er kommet frem
til, hvor meget din støtte bliver sat
ned på siden ”Derfor bliver din
boligstøtte og særlige støtte

sat ned” i dette brev.

OVERSKRIFTER
I E-BOKS

Brev fra kommunen:
Advisering om
udbetaling
Marianne Bolvigs
alternative forslag:
Information om din kon-
tanthjælp i september

Brev fra kommunen:
Bevillingsskrivelser
loftafgørelsesbrev
Marianne Bolvigs
alternative forslag:
Sådan påvirker kontant-
hjælpsloftet din støtte

– Jeg håber, at også borgerne på et tids-
punkt rejser sig og siger, at den her kommu-
nikation vil vi ikke finde os i, siger hun.
Egedal er en af de kommuner, somMarian-
ne Bolvig har arbejdet sammenmed. Først
omkring politikernes dagsordener og siden
om kommunikationenmed borgerne.

Gulerod og pisk
Jobcenterchefen i Egedal, Lars Bonde,
peger på, at der er et evigt skisma imel-
lem det at skrive forståeligt og samti-
dig juridisk holdbart, fordi jobcenteret
i sin rolle sommyndighedscenter også
skal kunne holde til at blive kigget over
skulderen.
– Vi har endnu ikke set lyset, men vi er op-
mærksomme på at skrive, så borgerne kan
forstå det. Vi er først og fremmes til for
borgernes skyld, og gør vi tingene ordent-
ligt, kan vi forhindre skuffede forventnin-
ger ogmisforståelser, siger Lars Bonde.
Han overvejer enmodel, hvor en skrivelse
formuleres i to versioner. Én i pixi-udgave
og en anden til dem, der vil videmere.
–Der er nogle og ikke kun integrationsbor-
gere, der har åbenlyst svært ved at forstå
vores lixtal, ogmankan overveje at skrive
imeget enkle vendinger vel vidende, at det
ikke er 100 procent juridisk dækkende.Det
måbare ikke være forkert, siger Lars Bonde.
Hanmener, at kommunernemå tage højde
for, at der gennemsnitligt er flere funktio-
nelle analfabeter blandt kontanthjælps-
modtagere, og at de breve, man sommyn-
dighed sender ud til dem, handler om det
mest essentielle i modtagernes liv, nemlig
deres forsørgelsesgrundlag.
– Hvis forsørgelsesgrundlaget er i spil, så
er der krise, og har man i forvejen svært
ved at læse, så bliver situationen ikke
fremmet af, at manmåske er i en situati-
on, hvor man ikke har netværket, der kan
hjælpe, siger han.
Lars Bondemener, at der er en pointe i at
gentænke denmåde kommunerne kom-
munikerer med borgerne for at få mere
adfærdsregulering ind.
– Det ville være interessant at få nogle
kommunikationsfolk og nogle adfærdspsy-
kologer og andre kapaciteter ind, som ved,
hvordanman aktiverermotiverende fak-
torer, så der ikke kun bliver stok, men også
mere gulerod i vores kommunikation, siger
han.• sib@kl.dk
Læs også Job & Ledelse side 32

– I princippet er der ingen,
der ved, hvor meget der hav-
ner i e-Boksen, fordi syste-
merne kører noget af sig selv,
siger Marianne Bolvig.


