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Knaster og muligheder i kontanthjælpsreformen
Der skal væltes nogle siloer, når forvaltninger, institutioner, skoler, fagfolk og orga-
nisationer frem over mødes omkring de uddannelsesparate unge under 30 år. Det 
er lidt af svaret på spørgsmålet om, hvad vi skal gøre med den nye kontanthjælps-
reform. 42 repræsentanter for skoler, organisationer og forvaltninger mødtes ons-
dag (den 23. april) på VUC Sønderborg for at se på de foreløbige resultater og vur-
deringer af kontanthjælpsreformen. 

- Enhver kan kalde sig mentor, der er behov for at kommunerne 
sikrer sig fagligt dygtige mentorer, mener Jens Finkelstein.

»Der skal brydes siloer ned!« Sådan lød 

budskabet fra Jørgen Christensen, for-

mand for netværket Den helhedsoriente-

rede Indsats - DHI, oven på temakonferen-

cen i Sønderborg onsdag med fokus på 

kontanthjælpsreformen, dens udfordrin-

ger og konsekvenser. Netværket arbejder 

for at sikre helhedsorienteret indsats for 

unge med særlige behov i uddannelse og 

arbejde. 

Siloerne, som Jørgen Christensen kal-

der dem, er skoler, forvaltninger, jobcentre 

med flere, der hver især tager sig af deres 

lovgivningsfelt, men ofte samarbejder me-

get lidt om samlede løsninger for og med 

de unge. Ofte ligger betingelserne for, at 

udsatte unge kan passe en uddannelse, 

andre steder end på uddannelsesstedet. 

De skal - ifølge Jørgen Christensen og kon-

ferencens indlæg - samarbejde med hinan-

den og med alle de instanser, der kan være 

med til at afhjælpe de problemer, der ofte 

gør uddannelse umulig for de unge, f.eks. 

gæld, manglende bolig, psykiske proble-
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Knaster og muligheder i kontanthjælpsreformen

Panelet på DHI’s temakonference Hvem hjælper 
kontanthjælpen?

mer, helbred og sundhed og mange flere 

forskellige fagfolk. Kontanthjælpsrefor-

mens koordinerende sagsbehandlere får et 

stort ansvar for at dette kan ske.

»Og så skal de unge ikke spise giraffen 

- altså barriererne - i en mundfuld. Vi skal 

hjælpe med at skære den i små bidder, så-

dan at de unges problemer løses stille og 

roligt. Så de unge, som har mange andre 

udfordringer i hovedet end blot uddannel-

se, kan få faglig hjælp til at rydde hvert 

enkelt problem af vejen og gå i gang med 

hovedmenuen, nemlig at uddanne sig,« 

siger han. 

Uddan dig 

På konferencen lagde fire oplægsholdere 

reformfakta på bordet, hvorefter der blev 

diskuteret udfordringer, konsekvenser og 

løsninger. 

Jens Finkelstein er selvstændig konsu-

lent i ny lovgivning på social- og beskæfti-

gelsesområdet og holdt første indlæg. En 

gennemgang af kontanthjælpsreformens 

vigtigste punkter. Herunder intentionen, 

der er, at alle unge under 30 år skal have et 

uddannelsespålæg. 

»Find ud af, hvad I vil og dernæst søg 

ind på uddannelsen,« forklarer Jens Finkel-

stein. 

Mentor - hvad er det? 

Han peger på flere knaster, der skal slibes 

til, før reformen dur. Blandt andet mener 

han, at uensartet praksis ude i kommuner-

ne er en stor risiko for reformen. Derud-

over har mentorer fået en central place-

ring - unge får ret og pligt til mentorer. 

Men der ligger ingen klokkeklar definition 

på, hvad en mentor egentlig er eller skal 

kunne. 

»Enhver kan kalde sig mentor. Der er 

behov for, at kommuner sikrer sig fagligt 

dygtige mentorer,« mener han. 

»En anden udfordring kan være, at 

unge hellere vil have et arbejde. At de ikke 

egner sig til uddannelse,« nævner Finkel-

stein.

 

Kun én sagsbehandler 

Dorthe Carlsen fra projekt Empowerment 

Sønderborg Als evaluerede projektet og 

pegede på vigtigheden af, at nogle unge 

lærer bedre med hænderne end hovedet. 
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tænke i uddannelse. Det kan være gæld, 

sygdom, boligforhold og meget mere, der 

fylder meget mere end tanken om at gå i 

gang med en uddannelse. 

Den store hjælpefabrik 

Jobcentret i Sønderborg har startet et for-

løb (iGO) med VUC Sønderborg, hvor man 

netop søger at samarbejde med den unge 

i centrum, og på en forespørgsel fra for-

eningsfællesskabet Ligeværds formand, 

Jørn Lehmann Petersen, om man kunne 

tænke de nye sundhedscentre ind i samar-

bejdet var Anne Kirk meget enig: 

»I min drømmeverden samler man alle 

indsatser i en kæmpe nedlagt fabrik, hvor 

alle gode kræfter kan samles for den 

unge,« beskrev hun. 

Centralisering 

Jens Finkelstein gav hende ret i en kom-

mentar: »Man bliver ved med at lave pa-

rallelorganisationer til Jobcentrene. Jeg 

mener, man skal centralisere det hele. 

Mentorerne?!? Det er jo bare en ny sags-

behandler. Saml det hele,« foreslog han. 

Konferencen blev åbnet af Sønder-

borgs borgmester, Erik Lauritzen, og DHIs 

formand, Jørgen Christensen, rundede af 

med en aktuel kommentar: 

Kommunerne forskelsbehandler 

»Det, der kan undergrave retssikkerheden 

for de unge med særlige behov er, at der 

er store forskelle fra kommune til kommu-

ne. Politikerne gider sikkert ikke høre om, 

FaKtaboKS
Netværket DHI - Den helhedsorien-
terede Indsats - arbejder for at styr-
ke den helhedsorienterede indsats 
for unge med særlige behov i ud-
dannelse og arbejde. Blandt net-
værkets 70 medlemmer er uddan-
nelsesinstitutioner, repræsentanter 
for arbejdsgivere, arbejdstagere og 
helt almindelige virksomheder. Jør-
gen Christensen, UU-København, er 
formand for DHI. Læs mere om DHI 
og temakonferencen på www.dhi-
net.dk

Signe S. Wienreich fra projekt Unge-

Guiden i Roskilde fremlagde erfaringer fra 

deres 2-årige projekt med at møde de un-

ge i et mere helhedsorienteret samarbejde 

mellem fagfolk. 

»De unge har svært ved at forstå, at 

det handler om uddannelse, når det hed-

der et Jobcenter. Men med reformen skal vi 

altså tale om uddannelsespålæg og ud-

dannelseshjælp,« fortæller hun. Roskilde-

projektet har haft succes med at holde 

samtaler i øjenhøjde med de unge, bruge 

én enkelt koordinerende sagsbehandler og 

så se helhedsorienteret på den unge - frem 

for tidligere, hvor den unge skulle bevæge 

sig fra system til system, er det i dag blevet 

muligt at skabe samarbejde omkring den 

unge. 

»Det er tydeligt, at nyttejobs har en af-

skrækkende effekt,« slår hun fast.

Svær reform 

UngeGuiden har desuden oplevet udfor-

dringer. Herunder, at de unge har svært 

ved at træffe beslutninger, det kan være 

svært at sende en ung i uddannelse, hvis 

den unge hellere vil finde et arbejde. 

Herefter tog Jobcenterchef, Anne Kirk, 

Sønderborg, over. Hun mener, at reformen 

er udfordret af, at medarbejdernes værktø-

jer til visitation samt IT-systemerne endnu 

ikke er på plads. Hun vurderer dog, at re-

formen er fuldt implementeret inden for de 

kommende 6 måneder. Anne Kirk påpe-

ger, at der er rigtig mange problemer, der 

holder de unge fra at kunne begynde at 

at der mangler ressourcer, men det, vi i 

netværket kan gøre, er en indsats for sam-

arbejdsrelationerne mellem institutioner-

ne. Hjælpe med at bryde siloerne ned. Det 

vil vi gøre,« sagde Jørgen Christensen ef-

ter debatten. 

Netop tværfagligt samarbejde er DHI 

en del af i Aarhus, hvor man netop har sat 

projekt Netværksstederne i søen. Projektet 

er - efter svensk model - et sted, hvor de 

unge kan finde samtlige kompetencer 

samlet. 

KONTAKT: 

Erik Bukh, projektleder Empowerment 

Sønderborg Als, T: 40267461 M: erik@

dhinet.dk 

Jørgen Christensen, formand, netvær-

ket Den helhedsorienterede Indsats - DHI, 

T: 22245723 M: joergench@gmail.com 

DHI’s formand, Jørgen Christensen, 
lytter til oplæggene og debatten.

- De unge har svært ved at træffe beslutninger. Det kan være svært et sende en ung i uddan-
nelse, hvis den unge hellere vil finde et arbejde, sagde Signe S. Wienreich, UngeGuiden.


