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INDLEDNING
BYRÅDET BESLUTTEDE I APRIL 2018 at oprette en analyseenhed, som har til opgave at
iværksætte en systematisk vidensindsamling,
afdækning og analyse vedrørende beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune. Analyserne har til for mål at:
• styrke tilliden til jobcenteret
• skabe en klar retning for arbejdsmarkedsområdet
• kunne rekruttere og fastholde dygtige
medarbejdere
Analyseenheden er etableret som en selvstændig enhed under kommunaldirektøren
og den består af en leder, som er rekrutteret
eksternt til opgaven Derudover arbejder fire
konsulenter fra Voksenservice samt Økonomi
og Personale med opgaverne.
Denne rapport om organiseringen af rehabiliteringsteamet udgør et led i kortlægningen af
organiseringen af arbejdsmarkedsområdet.
Analysen vedrører roller og ansvar i samarbejdsprocesser samt snitflader mellem afdelinger osv. Analyseenheden inddrager samtidig
borgernes perspektiv, og derfor indgår borgernes oplevelser gennem borgerinterviews.
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DEN POLITISKE RETNING FOR
BESKÆFTIGELSESOMRÅDET
I FREDERICIA KOMMUNE
Byrådet har med budgetforlig og Beskæftigelsesplan for 2019 sat en tydelig retning for
social- og beskæftigelsesområdet i Fredericia
Kommune. Politikerne ønsker en social- og beskæftigelsesindsats, der er styret af borgerens
håb og drømme for en plads på arbejdsmarkedet. Vejen dertil er en tro på, at alle borgere
kan blive en del af og bidrage til fællesskabet.
Politikerne ønsker at ledige først og fremmest
får en tilknytning til det ordinære arbejdsmarked. Såfremt det ikke er muligt skal der ske en
hurtig afklaring til et job på særlige vilkår.
Som følge af ovenstående skal den del af
Voksenservice, der vedrører socialområdet
sammenlægges med arbejdsmarkedsområdet.
Det betyder, at socialområdet og arbejdsmarkedsområdet fremover bliver
et fælles fagområde.
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METODE –
GENERELT FOR ANALYSEENHEDEN
Analyseenheden benytter generelt primært
kvalitative metoder, som eksempelvis interview, observation, tekstanalyser, ol. Målet er at
give konkrete anbefalinger til kvalitetsudvikling
af jobcentret, og her er kvalitative metoder de
mest anvendelige, da de belyser et analysetema i dybden.
Kvantitative metoder, som eksempelvis en
spørgeskemaundersøgelse, kan være hjælpsomme til at give et overblik over et tema, eksempelvis hvor mange borgere, der har været
tilfredse med deres rehabiliteringsmøde. De
giver dog ikke nogen viden om, hvad der ligger
bag svaret, altså hvad det specifikt var, at de
var tilfredse eller utilfredse med på mødet.
Analyseenheden har interviewet en lang række
interessenter som baggrund for analyserne.
Det er bl.a. byrådet, Beskæftigelsesforum,
Business Fredericia, ledelse og medarbejder i
jobcentret samt en lang række borgere. Udover det specifikke datagrundlag, der er hentet
ind til hver enkelt analyse ligger der derfor et
omfattende interviewmateriale fra en bred
gruppe af interessenter.

UDVÆLGELSE AF INTERVIEWPERSONER
Udvælgelse af interviewpersoner til de enkelte
analyser sker ud fra en vurdering af, hvordan
analysetemaet kan blive belyst mest dækkende.
Antallet af interviewpersoner afhænger af,
hvornår data er ”mættede”. Data er ”mættede”
når yderligere interviews ikke tilføjer nye ting
til analysen. Det betyder samtidigt, at antallet
af interviewpersoner vil variere mellem de
forskellige analyser alt afhængig af bredden af
analysetema.
METODER – DENNE ANALYSE
Da denne analyse har til formål at komme
med konkrete anbefalinger til kvalitetsudvikling af rehabiliteringsmøderne, herunder
organisering, er der i denne analyse af rehabiliteringsteamet foretaget 25 kvalitative, semistrukturerede interviews med 29 ledere og
medarbejdere på tværs af organisationen samt
borgere. Udvælgelsen af interviewpersoner
er foretaget med henblik på opnå et så dækkende og repræsentativitet interviewmateriale
som muligt. Derfor bygger udvælgelsen
på følgende kriterier:
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• Afdelingsledere og teamchefer med ansvar
for blandt andet medarbejderne, der deltager i rehabiliteringsmøderne.
• Repræsentanter for medarbejderne i de involverede afdelinger. Både ledere og tillidsrepræsentanter har udpeget medarbejdere
til interview.
• Borgere, der har deltaget på møder i rehabiliteringsteamet. Såvel borgervejledere som
interviewede medarbejdere har udpeget
borgere til interview.
• Borgervejlederne, som kan berige interviewmaterialet med viden fra langt flere borgersager, end Analyseenheden kan nå at
interviewe.
Delrapporten bygger derfor på udsagn fra 29
interviewpersoner fordelt som følgende:
• 10 interviewede ledere fra jobcentret,
Voksenservice, Pleje og Omsorg, Familie og
Børnesundhed samt UU-Lillebælt
• 13 interviewede medarbejdere fra Jobcentret, Voksenservice og borgervejlederne
• 6 interviewede borgere udpeget af
medarbejdere fra jobcentret og
borgervejlederne
Dertil inddrages forskning og evidens om emnet med henblik på at kvalificere rapportens
fund og anbefalinger.
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REHABILITERINGSTEAM - HVAD ER DET?
Etableringen af rehabiliteringsteams er et
resultat af især to udviklingspunkter i den
nationale social- og beskæftigelsespolitik op
gennem 1990’erne og 00’erne.
For det første blev ledige længst væk fra
arbejdsmarkdet tidligere ikke vurderet i stand
til at have en plads på arbejdsmarkedet. Som
resultat heraf oplevede mange udsatte ledige
at være tilknyttede årelange offentlige beskæftigelsesprojekter uden et tydeligt jobrettet mål
og ofte endte borgerne med en førtidspension.
For det andet blev de sociale og de beskæftigelsesrettede indsatser i høj grad betragtet adskilt. Tænkningen var, at ledighed ikke primært
skyldtes sociale problemer, eller at sidstnævnte
som minimum ikke skulle ses som en hindring
for at få et job.
Op gennem 1990’erne vandt en ændret forståelse frem, hvor synet på udsatte ledige skiftede
til at se, at borgere med en plads på arbejdsmarkedet ville få øget livskvalitet. Metoden til at
opnå dette mål er en aktiv beskæftigelsesindsats der sikrer sammenhængende og tværfaglig indsats over for de mest udsatte borgere
(Andersen & Larsen, 2018). Dette medførte et
øget fokus på en mere jobrettet, tværfaglig og
helhedsorienteret indsats for de mest udsatte
borgere, hvilket tydeligt kan spores i førtidspension- og fleksjobreformen fra 2013.
Rehabiliteringsteamet er etableret som en del
af Lov om Organisering og Understøttelse af
Beskæftigelsesindsatsen m.v. og den trådte
i kraft i d. 1. jan. 2013.
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Rehabiliteringsteamets formål er jf. lovteksten
citat:
”Med udgangspunkt i den enkelte borgers samlede situation at sikre en tværfaglig koordinering og en helhedsorienteret indsats - på tværs
af forvaltninger og myndigheder - med fokus
på beskæftigelse og uddannelse, så den enkelte
borger så vidt muligt får tilknytning til arbejdsmarkedet. ”
Rehabiliteringsteamet skal derfor jf. lovens
§10 have en tværfaglig sammensætning med
repræsentanter fra relevante forvaltningsområder:
• Beskæftigelsesområdet
• Socialområdet
• Sundhedsområdet

Teamets opgave er at sikre, at borgere med
komplekse problemstillinger får en tværfaglig og helhedsorienteret behandling, der har
til formål at borgeren opnår en tilknytning til
arbejdsmarkedet. Indsatsen går ofte på tværs
af beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet,
socialområdet og i visse tilfælde undervisningsområdet.
Oprettelsen af rehabiliteringsteams i kommunerne er således et landspolitisk udtryk for, at
udsatte borgere i højere grad skal flyttes fra
passiv forsørgelse og ud på arbejdsmarkedet.
Dette skal ske ved at integrere den aktive socialpolitik i den aktive beskæftigesespolitik.
Hermed forsøges det også endegyldigt at
sammensmelte to forskellige opfattelser af ledighed, den sociale helhedsorientering overfor
sanktionering.

• Regionen ved en sundhedskoordinator
• Undervisningsområdet i sager vedrørende
borgere under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse

5

FREDERICIA KOMMUNE | ANALYSEENHEDEN

Kravet om en tværfaglig og koordineret indsats kræver samarbejde på tværs af sektorer,
forvaltninger og professioner. 1) Når forskellige
arbejdsrutiner, normer og værdier skal smeltes sammen til en helhedsorienteret indsats
kræver det opmærksomhed på de udfordringer, der kan opstå i forbindelse hermed.
MÅLGRUPPER FOR
REHABILITERINGSMØDER
Der er forskellige målgrupper af borgere, som
kommer på et rehabiliteringsmøde.
En målgruppe er borgere, der ikke har opnået
tilknytning til arbejdsmarkedet via den ordinære indsats, eksempelvis på kontanthjælp.
De kan have brug for en længerevarende og
tværfaglig indsats i et ressourceforløb eller et
fleksjob.
En anden målgruppe er sygemeldte borgere,
der ikke kan vende tilbage til samme job og
har brug for et jobafklaringsforløb.

REHABILITERINGSTEAMETS OPGAVER
Rehabiliteringsteamet udgør et dialog- og koordineringsforum, som jf. §11 i lov om organisering og understøttelse beskæftigelsesindsatsen skal drøfte og afgive indstilling om:
• Tilkendelse af jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt
erhvervsdrivende, anden beskæftigelsesrettet indsats eller førtidspension
• Hvilke beskæftigelsesmæssige, sociale og
sundhedsmæssige indsatser der er nødvendige, for at den enkelte borger opnår tilknytning til arbejdsmarkedet
• Hvordan opfølgning på ressourceforløbet
eller jobafklaringsforløbet tilrettelægges, så
borgeren støttes i at fastholde uddannelseseller beskæftigelsesmålet.

En tredje målgruppe er borgere, der har
været igennem et tværfagligt udviklingsforløb
og som skal i ordinært job eller indstilles til
enten fleksjob, eller førtidspension.
1) Professionsidentiteter handler om faggruppers selvforståelse i rollen som individuel dialogpartner og medmenneske i en
moderne verden – moderniteten. Her er der ikke længere, som
i gamle dage, noget givet på forhånd – ingen ”gratis værdier” i
form af ”automatisk” autoritet i forhold til andre faggrupper.
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PROCES FOR SAGER PÅ REHABILITERINGSMØDE
TRIN 1
Forberedelse af sagen
Den forberedende
del begyndes

Indsamling af
dokumenter
og informationer

TRIN 2
Møder i rehabiliteringsteamet

Møde i teamet

Den forberedende
del er færdig
TRIN 3
Rehabiliteringsplanens indsatsdel

Indstillingen
udarbejdes

Kommunen træffer endelig afgørelse i de
respektive sager i de relevante myndighedsteams på baggrund af rehabiliteringsteamets
indstilling. Hvis indstillingen ikke følges, skal
sagen jf. §11 stk. 2 forelægges for rehabiliteringsteamet på ny, inden der træffes afgørelse.
Rehabiliteringsteamet har ikke nogen beslutningskompetence i de godt 500 sager, som
teamet behandler årligt. 2)
KORTLÆGNING AF REHABILITERINGSTEAM
I FREDERICIA KOMMUNE
Organisering
I Fredericia Kommune er organisering af
rehabiliteringsteamet i tråd med loven. Dette
betyder, at de lovpligtige medlemmer af teamet er til stede ved møderne. Uddybende kan
det bemærkes, at sundhedsområdet repræsenteres af genoptræningscentret under Pleje
og Omsorg, socialområdet repræsenteres ved
myndighedsafdelingen i Voksenservice, imens
undervisningsområdet på ad hoc basis repræsenteres ved UU-Lillebælt.
Kort introduktion om borgernes
og sagernes proces frem til mødet
i rehabiliteringsteamet
Borgerne er tilknyttet en sagsbehandler i
jobcentret. Ud fra en række lovbundne kriterier samt sagsbehandlerens socialfaglige vurdering igangsættes en proces, hvor borgerens
sag bliver gjort klar til behandling i rehabiliteringsteamet. Figuren ovenfor er inspireret af
Evaluering af reform af førtidspension og fleksjob: STAR (hovedrapport fra marts 2018) og
viser de forskellige trin der ligger forud, under
og efter et møde i rehabiliteringsteamet.

Indstillingen omsættes til indsatsplanen

Forberedelse af sagen
Sagsbehandlerne sørger for, at der indhentes
dokumentation fra f.eks. igangværende indsatser på tværs af hele organisationen, lægeerklæringer osv. Borgeren involveres i den skriftlige forberedelse af sagen gennem udfyldelsen
af relevante dele af Det Forberedende Skema.
Den forberedende del i sagen skal indeholde
personens uddannelses- og/eller beskæftigelsesmål, en beskrivelse af personens beskæftigelsesmæssige, sociale og helbredsmæssige
ressourcer og udfordringer, samt evt. den
praktiserende læges vurdering af personens
helbredsmæssige situation.
Fælles for sagerne til det rehabiliterende team
er, at der skal foreligge den nødvendige dokumentation, det vil sige, at borgerens sag skal
være belyst. Der foreligger desuden en administrativ beslutning i Fredericia Kommune om, at
sagerne til rehabiliteringsteamet inklusiv bilag
maksimalt må være 100 sider.
Når sagsbehandlerne vurderer, at sagens
dokumenter belyser alle relevante dele vedrørende borgerens situation sættes sagen i
kø til et møde i rehabiliteringsteamet. Sagen
står således i kø til en mødetermin. Tildeling af
mødeterminer håndteres af en administrativ
medarbejder i jobcentret.

2) Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen, se lovens §9 – 17 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.
aspx?id=167202
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STRUKTUR OMKRING
REHABILITERINGSTEAMET
(KL 2013)

MÅLGRUPPE

Rehabiliteringsplanens
forbredende del

Egen læge

Klinisk funktion,
Sundhedskoordinator

Rehabiliteringsteam

Koordinerende
sagsbehandler

Anden indsats

Førtidspension

Ressourceforløb

Fleksjob

REHABILITERINGSPLANENS INDSATSDEL
Beskæftigelse

Sundhed

Social

Andet relevant

OPFØLGNING

Møde i rehabiliteringsteamet
Når mødeterminen indtræffer møder borgeren typisk sin sagsbehandler, evt. jobkonsulent
og/eller mentor i ventelokalet. Borgerne har
ofte også bisiddere med. Herefter hentes borger, sagsbehandler og eventuelle bisiddere ind
til selve rehabiliteringsmødet.
Mødelederen faciliterer mødet, som begynder med en præsentationsrunde. Efterfølgende begynder dialogen på mødet med, at
der spørges ind til, om der er noget nyt ved
borgerens situation, som kan give et ændret
billede i forhold til sagens materiale. Mødets
forløb tilpasses ud fra borgernes individuelle
situation, og ved eksempelvis åbenlyse sager
om førtidspension meddeles indstillingen ret
hurtigt til borgeren.
Efter mødet og rehabiliteringsplanen
indsatsdel
Et rehabiliteringsmøde varer oftest mellem 20
og 60 minutter. Efter selve rehabiliteringsmødet taler sagsbehandler ofte kort med borgeren for at runde mødeoplevelsen af inden
parterne skilles.

8

TEMAER OG PERSPEKTIVER
VED DELANALYSEN
Der opstod ud fra interviewmaterialets mange
udsagn en række mønstre eller temaer, som
beskrives nærmere i nedenstående afsnit med
efterfølgende anbefalinger. Temaerne er struktureret med sigte på, at der kan ses sammenhænge i anbefalingerne jf. skemaet herunder.
OVERORDNEDE T
TEMAERAER

ANBEFALINGER

Politisk/adm. ledelse

1

Borger

2 til 3

Ledelse og organisering

4 til 8

Faglig udvikling

9 til 13

Rammer

14

Der fremtonede imidlertid også perspektiver
og væsentlige spørgsmål, som peger i retning
af processerne med borgerne længe før rehabiliteringsmøderne. Det omhandler kvaliteten
i sagsbehandlingen, herunder samtaler med
borgeren, beskrivelse af arbejdsevne og indsatser, som borgeren deltager i. Dette vil blive
undersøgt nærmere i efterfølgende delanalyser.
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EFTERSPØRGSEL EFTER POLITISK
RETNING FOR REHABILITERINGSTEAMET
Interviewene er gennemført i løbet af sensommeren 2018. De bærer derfor præg af, at
der på interviewtidspunktet ikke var indgået
budgetforlig eller udarbejdet Beskæftigelsesplan, hvori politikerne har defineret en tydelig
retning for beskæftigelsesområdet.
Størstedelen af lederne efterspørger i interviewene en politisk stillingtagen til retningen for
arbejdet i og omkring rehabiliteringsteamet.
Lederne udtaler blandt andet:
”Hvad vil vi som samlet organisation
med rehab, altså ambitionsniveauet?”
Lederne begrunder citaterne med, at det
politiske fundament er utydeligt for dem, og
det er samtidig afgørende for at kunne sætte
en mere langsigtet retning for medarbejderne.
Der er derfor behov for at skabe en langsigtet
fortælling, der kan fungere som ramme for
resten af organisationen for:
”at opnå en udviklingsorienteret medarbejderkultur med tværgående læring, feed back og
videndeling.”

Politikerne har som nævnt i efteråret 2018 sat
en tydelig retning for rehabiliteringsteamets
arbejde med beskæftigelsesplan og budgetforlig. Ledige skal først og fremmest hjælpes i job
eller uddannelse. Hvis ikke det er muligt skal
de hurtigst muligst afklares til et job på særlige
vilkår. Ledernes efterspørgsel er dermed godt i
gang med at blive efterkommet.
Der foreligger derfor nu en politisk opgave i
at fastholde og kommunikere den politiske
retning. Der forelægger en ledelsesmæssig
opgave i at udmønte de politiske ønsker, så
de også er tydelige for medarbejderne.
En del af grundlaget for rehabiliteringsteamet
er fastlagt i lovgivningen, eksempelvis hvilke
områder, der skal være repræsenteret og
teamets opgave i forhold til borgeren.
Lov om organisering og understøttelse af
beskæftigelsesindsatsen m.v. giver imidlertid
også mulighed for at lave lokale prioriteringer,
eksempelvis om der skal være flere deltagere
på rehabiliteringsmøderne, omfanget af sagsdokumentation eller rammerne for afholdelse
af rehabiliteringsmødet.
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ANBEFALING 1 Analyseenheden anbefaler,
at politikerne fastholder og tydeligt kommunikerer den politiske retning for rehabiliteringsteamets arbejde. Det skal være tydeligt,
hvilken linje politikerne ønsker for rehabiliteringsteamets indstillinger til fleksjob, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, ordinær indsats
og førtidspension.

Lederne fra jobcentret, Voksenservice og
Familie og Børnesundhed beskriver næsten
enslydende, at den fremtidige linje for samarbejdsprocesserne bør have fokus på f.eks.
nedenstående temaer:

Ligeledes anbefaler Analyseenheden at der
sætte ledelsesmæssigt fokus på at omsætte
de politiske ønsker til praksis.

• Hvordan vi møder borgerne

SAMARBEJDE PÅ TVÆRS
AF ORGANISATIONEN
OM REHABILITERINGSTEAMET
Da medlemmerne af rehabiliteringsteamet
kommer fra forskellige steder i den kommunale organisation er det nødvendigt med et tæt
samarbejde.
Et tæt samarbejde skal sikre, at man taler
samme sprog over for borgerne, også til
rehabiliteringsmøderne. Ligeledes at rehabiliteringsteamets indstillinger og anbefalinger til
indsatser kan udmøntes smidigt og meningsfuldt for borgerne efterfølgende.
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• Hvordan forbereder man et møde med en
borger

• Den gode involvering og samskabelse med
borgerne
• Effektfulde forløb for borgerne
• Tidligere tværgående indsatser
Det fremgår dog ligeledes af lederinterviewene, at ressourcerne i organisationen er
begrænsede, citat ”Der er ikke ressourcer til at
være alle steder.” Derfor gælder det om citat
”at bruge hinanden rigtigt”
Der foreligger desuden tydelige udsagn fra
lederinterviewene om forskelle fra fagområde
til fagområde angående, hvordan samarbejde
med borgerne fortolkes. Altså, hvad betyder
det mere konkret, når der tales eksempelvis
om ”den måde vi møder borgerne på”?

Disse tanker er italesat på flere måder af lederne, men som det mest dækkende bringes
dette citat:
”Der mangler et fælles etisk grundlag for, hvordan vi møder og samarbejder med borgerne på
tværs af organisationen. ”
Der efterspørges med andre ord en ensartet
måde at møde og samarbejde med borgerne på, uanset hvilken fagafdeling der er i spil.
Faggruppernes identitet har dermed betydning
for det tværfaglige samarbejde om borgerne. Stærke professioners egen faglighed kan
imidlertid udgøre næring for et tværfagligt
samarbejdet, hvilket er indeholdt i en senere
anbefaling i denne analyse.
ANBEFALING 2 Analyseenheden anbefaler,
at der udvikles en ensartet måde at møde og
samarbejde med borgerne på, så borgerne oplever sammenhæng og helhed i møderne med
kommunen - jf. tidligere analyse om borgerens
møde med jobcentret på Sjællandsgade.
Analyseenheden anbefaler derudover, at processen skal involvere alle fagafdelinger, som er
relevante i forhold til opgaven i rehabiliteringsteamet, herunder det fremtidige social- og
beskæftigelsesområde, det kommunale sundhedsområde, uddannelsesområdet, Familie og
Børnesundhed og andre eventuelt relevante
parter. Processen skal koordineres i et samarbejdsforum jf. anbefaling 4 sammen med de
øvrige anbefalinger fra tidligere analyserapporter om det gode borgermøde.

FOKUS PÅ EFFEKTEN FOR BORGEREN
Borgere, medarbejdere og ledere fremsatte
i interviewene spørgsmål angående effekten
ved arbejdet i og omkring rehabiliteringsteamet. Der blev f.eks. sagt om de ordinære indsatser, citat ”… for at trække tiden ud ” og citat:
”… beslutningerne opleves ofte ikke at hvile på
en forventning om effekt ved indsatserne. Borgerne sendes videre ifølge loven.”
Mere generelle udtryk af tvivl om effekten, citat
”… har vi de rette indsatser ift. at opnå den
ønskede effekt sammen med borgerne? ” samt
citat ”Er organiseringen (red. den nuværende)
evalueret ift. effekt?”
Interviewpersonerne ønsker forløb, der har
gavnlig effekt for den enkelte borger. Flere
ledere vil gerne vide nærmere, hvad der virker,
og de efterspørger derfor evalueringer for effekten ved indsatserne for de enkelte borgere.
Det overordnede formål med jobcenteret er
at bringe mennesker i beskæftigelse. Mennesker vil jf. motivationsteori gerne bestemme
selv, dvs. mennesker ønsker ikke at blive styret
eller kontrolleret udefra. Bliver folk det daler
motivationen. Ud fra den tankegang opfyldes
jobcenterets formål bedst via indsatser, der
skaber fremdrift for borgerne ved at favne borgernes egne ønsker til fremtidig beskæftigelse.

11
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Skabelse af fremdrift bygger dermed på aktiviteter, som understøtter borgernes proces videre
frem til realisering af positiv forandring for at
opnå egne mål. Aktiviteterne må derfor være
individuelt tilpassede arbejdsmarkedsindsatser,
som bringer borgeren videre gennem fokus på
deres egen motivation og ressourcer.
I et forløb med individuelt målrettede indsatser er den faglige indsats derfor styret af
borgerens eget beskæftigelsesmål. Eksempelvis hvis Peter har en drøm om at arbejde i et
køkken skal indsatserne i Peters forløb været
styret af denne drøm. Indsatserne skal derfor
udvikle hans kompetencer hen mod et arbejde
i et køkken.
Der er endvidere et landspolitiske signal om
øget frihed til fokus på, at borgernes forløb
skal bringe dem ind på eller tættere på arbejdsmarkedet. Lovændringerne - Lov om
ændring af Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Social Pension (om ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse
af førtidspension) – blev vedtaget den 24. maj
2018 og understøtte dette.
Ifølge Beskæftigelsesministeriet er
”formålet med loven at sikre, at der ikke iværksættes ressourceforløb udelukkende for at
opfylde dokumentationskravet, og at borgere
ikke kommer i klemme som følge af uklarhed
om dokumentationskravet.”
Ændringerne præciserer at udviklingsperspektivet skal være klart:
• Der skal være et klart udviklingsperspektiv
i forhold til arbejdsevnen, når der bevilges
ressourceforløb
• Kravet om dokumentation betyder ikke, at
kommunen skal have afprøvet alle indsatser,
men at kommunen skal vurdere hvilke indsatser, der er relevante at afprøve i forhold
til udvikling af borgerens arbejdsevne
• Dokumentationskravet for tilkendelse af førtidspension kan i visse tilfælde være opfyldt,
uden at borgeren har deltaget i et ressourceforløb
12

TEMAER I BORGERMØDET

JOBØNSKER

KOMPETENCER

JOBÅBNINGER

I budgetforliget for budget 2019 fremsættes
desuden et tydeligt pejlemærke om, at troen
på, at det enkelte menneske kan bidrage til
fællesskabet skal være udgangspunktet.
Det er derfor vigtigt, at borgerne mødes med
en insisterende nysgerrighed på, hvad borgerens egne ønsker og drømme for fremtiden er
eller kan udvikles til at blive. Borgernes ønsker
og kompetence skal hentes frem i lyset og
dernæst kobles til de jobåbninger, der er på
arbejdsmarkedet.
På den måde kan borgerens egne ressourcer
bringes i spil i målrettede processer i jobcentret. Borgernes arbejdsevne skal derfor videreudvikles, så borgerne oplever en positiv og
effektfuld forandring og om muligt får del i
fællesskabet på arbejdsmarkedet.
ANBEFALING 3 Analyseenheden anbefaler,
at borgernes forløb i og omkring det rehabiliterende team tager udgangspunkt i en
værdiskabende tilgang, hvor der skal skabes
fremdrift for den enkelte borger i retning af
egne beskæftigelsesmål. Forløbene skal tage
udgangspunkt i borgernes motivation ved
egne jobønsker, kompetencer og muligheder
på arbejdsmarkedet.
Derudover anbefales det, at samarbejdsforaet
jf. anbefaling 4 er ansvarlig for at evaluere på,
om indsatserne skaber fremdrift og effekt for
de enkelte borgere.
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SAMARBEJDE - PÅ LEDELSENIVEAU
Interviews til denne delanalyse er gennemført
i sensommeren og begyndelsen af efteråret.
Derfor afspejler interviewene, at man på
daværende tidspunkt afventede en politisk
stillingtagen til, om den politiske organisering
skulle have afsmittende effekt på den administrative organisering. Som tidligere nævnt blev
en administrativ sammenlægning af social- og
beskæftigelsesområderne besluttet med budgetaftalen for 2019. Den politiske beslutning
har derfor allerede igangsat en proces, der skal
understøtte et tættere samarbejde.
Interviewene viser behov for en tydeliggørelse
af ledelsesansvaret for rehabiliteringsteamet. Det skal være tydeligt for alle involverede
fagafdelinger, hvilket ansvar hver især har for
at lykkes med den fælles opgave i rehabiliteringsteamet.
Mellemlederne peger i interviewene på behovet for et ledelsesforum for rehabiliteringsteamet. Deltagerne i foraet skal være ledelsesniveauet fra fagområder der er involveret
i arbejdet om rehabiliteringsteamet.
Formålet med et ledelsesforum er på tværs af
afdelingerne at udstikke en stringent retning
for arbejdet i og omkring rehabiliteringsteamet,
herunder eksempelvis klarhed over parternes
roller og ansvar. Formålet er derudover at sikre
det tværgående samarbejde om borgermødet
og indsatserne.
ANBEFALING 4 Analyseenheden anbefaler
at ledelsesansvar og –opgaver i og omkring
rehabiliteringsteamet gøres tydeligt.
Analyseenheden anbefaler derfor, at der oprettes et formelt samarbejdsforum med ledelsesrepræsentanter fra samtlige fagområder,
som er involveret i rehabiliteringsteamet. Det
er det kommende social- og beskæftigelsesområde, det kommunale sundhedsområde,
uddannelsesområdet, sundhedskoordinator
i regionen samt Familie og Børnesundhed jf.
anbefaling 5.

Endelig anbefaler Analyseenheden, at det nye
samarbejdsforum har til opgave at etablere ledelses- og styringsprincipper, der understøtter
sammenhængende og målrettede borgerforløb, der skaber fremdrift og effekt for den
enkelte borger.
REHABILITERINGSTEAMETS
SAMMENSÆTNING
Som tidligere beskrevet i analysen er der
lovgivningsmæssige krav til, hvilke medlemmer
det rehabiliterende team skal bestå af. Det er
repræsentanter fra hhv. arbejdsmarkedsområdet, socialområdet, det kommunale sundhedsområdet og regionen via en sundhedskoordinator. Derudover skal det kommunale
undervisningsområde deltage, hvis borgeren
er under 30 år og ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, eller der er andre
behov, der taler for en deltagelse.
I interviewmaterialet er der en del udsagn om
rehabiliteringsteamets sammensætning. Flere
ledere peger på, at Familie og Børnesundhed
på ad hoc basis bør deltage i rehabiliteringsteamets møder. Andre ledere og medarbejdere giver klart tilkende, at det ofte er optimalt, at
Familie og Børnesundhed er inde over sagerne
længe før mødet i det rehabiliterende team.
Hvis involveringen af Familie- og Børnesundhed i de sager først sker ved selve rehabiliteringsteamets møde, vil det udgøre en alt for
sen involvering i relation til eventuel bekymring
for et barn.
Der foreligger ligeledes udsagn om, at der
kunne være behov for at undersøge, om en
nemmere organisering af samarbejdet mellem
jobcentret og Familie og Børnesundhed kan
etableres.
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I Skrivelse om Rehabiliteringsteam og Rehabiliteringsplan lægges der op til overvejelserne
med følgende ordvalg, citat:
”I sager, hvor borgeren har udfordringer med
børn og familie, kan kommunen med fordel
lade en relevant repræsentant fra familieområdet deltage i mødet. Det kan eksempelvis være
i sager, hvor en forælder er i risiko for at få
fjernet et barn fra familien.” 3)

Et tæt samarbejde på både ledelses- og medarbejderplan er således afgørende for at borgerne efterfølgende oplever at indsatserne er
sammenhængende og skaber den ønskede
effekt.

ANBEFALING 5 Analyseenheden anbefaler,
at Familie og Børnesundhed deltager i det tidligere foreslået samarbejdsfora. Formålet er at
sikre et tæt dialog og videndeling med Familie
og Børnesundhed, så afdelingen smidigt kan
inddrages.

ANBEFALING 6 Analyseenheden anbefaler,
at der i regi af det tidligere anbefalede samarbejdsfora sættes fokus på at sikre et tæt og
koordineret samarbejde på både ledelses- og
medarbejderniveau, så der skabes effekt for
den enkelte borger.

Analyseenheden anbefaler derudover at der
udarbejdes skriftlige aftaler for, hvornår og
hvordan Familie og Børnesundhed samt
arbejdsmarkedsområdet samarbejder og
koordinerer i øvrigt.

Analyseenheden anbefaler i denne sammenhæng, at samarbejdsforaet udarbejder en
fælles samarbejdsmodel, hvori grundlaget for
det tværgående samarbejde struktureres og
tydeliggøres. Dvs. at der etableres et sæt færdselsregler for samarbejdet, der beskriver hvem
der gør hvad.

SAMARBEJDET
I REHABILITERINGSTEAMET
Et velfungerende samarbejde i rehabiliteringsteamet er afgørende for, at borgerne efterfølgende oplever sammenhængende indsatser. Borgere skal opleve, at de efterfølgende
indsatser supplerer hinanden og understøtter
borgerens vej ud på arbejdsmarkedet.
De interviewede medarbejdere fortæller, at
samarbejdet mellem fagområderne ikke altid
fungerer optimalt. Medarbejderne nævner,
at det ikke altid er så nemt at få adgang til
de rette indsatser til en borger, eksempelvis
bostøtte.
Den ændrede praksis for tildeling af bostøtte
skyldes en ændring i lovgivningen og dermed
i strategien i Voksenservice. Fokus er flyttet
fra faste tilbud til borgeren til i højere grad
at fokusere på borgerens egne håb, drømme
og behov. Voksenservice giver derfor bostøtte
for at understøtte borgeren med opnåelse af
borgerens egne mål.

3) https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174377
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Kendskabet til grundlaget for ændringen i Voksenservices praksis for tildeling af bostøtte er
eksempelvis vigtig, når rehabiliteringsteamet
anbefaler indsatser til borgerne.

Endelig anbefales det, at samarbejdsmodellen
forholder sig til såvel selve rehabiliteringsmødet som de processer, der går forud og efterfølgende en borgers rehabiliteringsmøde.
ORGANISATORISK PLACERING
AF REHABILITERINGSTEAMET
En kommende organisering skal forholde sig til
borgernes oplevelser af jobcentret, og derfor
er den organisatoriske placering af rehabiliteringsteamet vigtigt.
Organiseringen af eksempelvis det rehabiliterende team og pensionsteamet ses ifølge
interviewmaterialet at være den rette, fordi
man undgår, at borgernes sag om førtidspension citat ”bliver kastebold mellem de to
teams”. Organiseringen, hvor mødelederne fra
rehabiliteringsteamet deltager i pensionsteamet, imens myndighedsrollen i pensionsteamet
varetages af medarbejdere fra en stabsenhed,
får dermed opbakning.

Omvendt omfatter borgernes perspektiv også
i denne sammenhæng det klassiske spørgsmål
om, hvorvidt rehabiliteringsteamet agerer neutralt, eller fri af andre interesser i borgernes
sager. På nuværende tidspunkt foreligger der
en midlertidig organisering, fordi lederen af
rehabiliteringsteamet fratrådte stillingen medio
2018.
Ledelsesansvaret for rehabiliteringsteamet
ligger derfor pt. ved en leder, der også har
ansvaret for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, herunder borgere i ressourceforløb. Teamet er dermed midlertidigt placeret
ved en leder, som har ansvaret for tilstødende
funktioner både inden og efter rehabiliteringsmøderne.
ANBEFALING 7 Analyseenheden anbefaler,
at det rehabiliterende team placeres organisatorisk uafhængigt af de øvrige driftsområder
i jobcentret. Den uafhængige placering har til
formål at sikre borgerens retssikkerhed således at rehabiliteringsteamets indstillinger er
uafhængig af drifts- og budgetmæssige forhold
i de øvrige driftsområder.
Med en organisatorisk placering uafhængig
af de øvrige driftsområder er det vigtigt med
en opmærksomhed på videndeling og samarbejde. Det gælder både i forhold til de øvrige
afdelinger i jobcentret og i forhold til øvrige
samarbejdspartnere i og udenfor Fredericia
Kommune.
Endelig anbefaler Analyseenheden, at organiseringen af pensionsteamet i forhold til rehabiliteringsteamet bibeholdes.

FASTE ELLER SKIFTENDE MEDLEMMER
AF REHABILITERINGSTEAMET
Rehabiliteringsteamet består som tidligere
nævnt af repræsentanter fra jobcentret og en
række andre enheder i kommunen samt en
sundhedskoordinator fra regionen. Rehabiliteringsteamet har mødedage mandage og
onsdage. Herudover kan der indkaldes til ekstra mødedage. Deltagelsen fra de kommunale
afdelinger uden for jobcentret har indtil videre
været uensartet, hvilket jf. interviewmaterialet
har givet udfordringer.
Voksenservice har deltaget med sagsbehandlere fra Myndighedsafdelingen. Sagsbehandlerne
deltager, når de har en borger, som er til mødet. De deltager derfor i gennemsnit ca. hver
tiende uge i rehabiliteringsmøder. Det kommunale sundhedsområde repræsenteret ved
Genoptræningscentret har tidligere anvendt
vikarer til opgaven. Siden april 2018 har en fast
medarbejder deltaget til møderne. Uddannelsesområdet ved UU-Lillebælt har deltaget ad
hoc med den samme teamleder.
Samarbejdet i selve det rehabiliterende team
kan ifølge en række interviews styrkes ved, at
teamet får faste deltagere fra afdelingerne
uden for jobcentret. Tankerne går i denne
sammenhæng på, at teamets medlemmer
over tid i sådan en situation får større relationel sammenhængskraft, og derved større
ejerskab til processerne. Ved faste deltagere
vil der forventeligt også opbygges større kendskab til lovgivning og tilbudsvifter på tværs af
hinandens fagområder.
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INDHOLD I DEN GODE INDSTILLING

INDTILLING

BAGGRUND

SYDOMSHISTORIK
(EPIKRISE)

Imod ideen om faste deltagere taler interviewpersoner om, at kommunikationen i rehabiliteringsteamet allerede er for indforstået, og
derfor er det sundt med jævnlig udskiftning i
teamet. Flere interviewede personer frygter
således, at samarbejdet ved kun faste deltagere
kan miste sit tværfaglige snit, idet medlemmerne over tid kan miste det nysgerrige blik for
borgerens ressourcer og blot stirre sig blind på
tidligere anvendte standardiserede løsninger.
Dette er netop ikke hensigten med rehabiliteringsteamet, idet en stor del af målgruppen for
rehabiliteringsteamet har brug for helhedsorienterede og individuelle løsninger.
Uanset om der er helt faste eller skiftende
medlemmer i rehabiliteringsteamet, er det
vigtigt, at teamet reflekterer over og sikrer
kontinuitet og ensartethed i teamets arbejde.
Dette gælder f.eks. kvaliteten af referaterne,
indstillingerne og det gode møde med borgerne jf. anbefaling fra analyse af ”Borgerens
møde med jobcentret på Sjællandsgade”.
Figuren herover viser eksempelvis elementerne i Indstillingen - den gode praksis.
(Kilde: Inspiration fra Marselisborg Consulting).
Dette udviklingsarbejde kræver fortløbende
tid til refleksion og drøftelse i teamet om, hvad
der fungerer godt og mindre godt samt eksempelvis hvad der er svært.
ANBEFALING 8 - Analyseenheden anbefaler
et kompromis mellem en kontinuerlig udskiftning og en fast stamme af medlemmer i
teamet. Der kan eksempelvis arbejdes med et
rotationsprincip for et begrænset antal medarbejdere, som på skift deltager i rehabiliteringsteamet.
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SAGSFREMSTILLING

RESSOURCER
OG POTENTIALER

INDSATSER

Derudover anbefaler Analyseenheden, at
lærings- og udviklingsprocessen for rehabiliteringsteamet understøttes med 30 minutters
evaluering efter hver mødedag i rehabiliteringsteamet.
INPUT FRA INTERVIEWENE OM
YDERLIGERE UDVIKLING OG OPTIMERING
Interviewpersonerne har gentagende gange
fremsat ideer til optimering, hvilket beskrives
herunder.
Medarbejdere i og uden for jobcentret har i
interviewene udtrykt en markant bevågenhed
på, hvad der ”står i loven”. De er optagede af,
at loven fortolkes korrekt, men de er samtidig
usikre på fortolkning af lovgivningen. Ligeledes
er der blandt medarbejderne usikkerhed om
ankesagers reelle betydning for arbejdet med
borgerne og de enkelte sager. Mange udsagn
underbygger behovet for, citat:
”En klarlæggelse af, hvordan loven skal tolkes,
herunder hvilken linje der skal lægges.”
En konsekvens af den manglende klarhed
omkring lovtolkning kan være, at borgere bliver
indstillet til forløb, der ikke understøtter borgerens vej ud på arbejdsmarkedet, snarere
tværtimod, citat:
”Borgeren kan blive dårligere af en lang proces
i f.eks. i ressourceforløb, så en tidligere tværfagligt funderet proces med tilkendelse af fleksjob
kan i visse tilfælde føre til borgere, der kan
klare flere timer, fordi kompetencerne stadig er
aktuelle og borgerens arbejdsidentitet er intakt/
netværk på arbejdspladser stadig eksisterer.”
Interviewene med borgervejlederne og borgere underbygger i denne sammenhæng, at
nogle borgere oplever at blive mødt med en
uensartet fortolkning af loven.
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ANBEFALING 9 – Analyseenheden anbefaler,
at ledelsen etablerer en fælles fortolkning af
lovgivning og ankesager, som ledelsen sikrer
bliver implementeret og forvaltet ensartet i
processerne før, under og efter møderne i det
rehabiliterende team.
Analyseenheden anbefaler dertil, at formidlingen af lovgivningen skal tage udgangspunkt
i borgerens forståelsesramme og ønsker for
egen deltagelse på arbejdsmarkedet.
FORBEREDELSE AF SAGER
TIL REHABILITERINGSMØDE
Fra interviewene fremgår det, at der hver uge
fremsendes sager til rehabiliteringsteamet,
hvor kvaliteten af sagsforberedelsen ikke er af
tilstrækkelig kvalitet. Ledere og medarbejdere
vurderer, at det sker i 20 – 30 % af de fremsendte sager. Nogle sager redder teamets
medlemmer. Andre sager kan ikke reddes og
afvises derfor.
Det har ikke været muligt at lave en præcis optælling på, hvor mange borgere, der har oplevet at får deres rehabiliteringsmøde aflyst pga.
manglende kvalitet i sagsforberedelsen. Men
det er kritisk for borgernes oplevelse af jobcentret, når der ifølge interviewmaterialet fortløbende er sager, som afvises lige før borgerens
mødedag. Borgernes oplevelse af mødet i
rehabiliteringsteamet lider også, hvis sagen
reddes ved at sagsbehandleren skal udspørges
på mødet, fordi sagens skriftlige materiale
er utilstrækkeligt.
Borgerperspektivet tilsiger dermed, at oplevelsen ikke er optimal, når en betydelig del af
sagerne er af utilstrækkelig kvalitet. Det bør
her bemærkes, at også på landsplan udgør
kvaliteten af sagernes forberedelse til rehabiliteringsteamene et tema. 4)

De interviewede medarbejdere peger på, at
der ikke opleves en stringent linje for, hvornår en sag er klar til rehabiliteringsmøde.
Både kvaliteten og vurderingen af sagernes
forberedelse opleves i et vist omfang at være
personafhængigt. I Interviewene peges der på
sidemandsoplæring, som en mulighed for at
arbejde med kvaliteten.
Kritikken handler mere konkret om manglende
selektion i sagens materialer, hvorfor der kan
være langt over 100 sider i sagerne. Kritikken
omhandler f.eks. også, at der kan mangle
opdaterede informationer i sagerne eksempelvis, at borgeren netop har født. Endelig kan
der være uenighed om, hvorvidt diverse tiltag
har afprøvet eller belyst borgerens situation
tilstrækkeligt.
Interviewene med borgere og borgervejlederne underbygger disse betragtninger om behov
for fokus på kvalitetssikring af sagsforberedelsen.
ANBEFALING 10 – Analyseenheden anbefaler,
at der fokuseres på tidlig screening af kvaliteten i sagerne til rehabiliteringsteamet, når
sagsbehandleren melder sagen klar.
Ligeledes anbefaler Analyseenheden, at kvalitetssikringen underbygges med en tydelig,
faglig ledelse. Det kan eksempelvis være
udarbejdelse af en instruks om krav til sagers
forberedelse til rehabiliteringsteamet. Instruksen kan eksempelvis klarlægge, hvilke informationer, der er nødvendige og hvilke der ikke er,
omfanget af sagerne, ol.

4) Evaluering af reform af førtidspension og fleksjob: hovedrapport, marts 2018, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
(STAR) p. 108-111.
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Endelig anbefales det, at kvalitetssikringen
eksempelvis kan ske gennem sidemandsoplæring, som foreslået i interviewene.

Interviewet med borgervejlederne underbygger
disse betragtninger om behovet for fokus på
kapacitet og ventetid i rehabiliteringsteamet.

Jobcentret er gået i gang med at implementere
denne anbefaling.

Ventetid til rehabiliteringsmøde er desuden en
landsdækkende udfordring. STAR har i marts
2018 dokumenteret, at ventetiden til møderne
i rehabiliteringsteamene i gennemsnit er 81
dage fra borgerens underskrivning af Det Forberedende Skema i færdig stand til behandling
af sagen på mødet i rehabiliteringsteamet. 5)

REDUKTION AF VENTETID TIL
REHABILITERINGSMØDE
Borgere kan opleve lang ventetid på at få sin
sag forelagt rehabiliteringsteamet. Der kan
ifølge interviewene eksempelvis gå op til to
måneder fra beslutningen om at forelægge
sagen for rehabiliteringsteamet, indtil borgeren får brev om en konkret mødedato. Opgaven med at tildele mødedato til borgeren er
placeret hos en stabsmedarbejder i jobcentret,
som udover denne opgave har en stor opgaveportefølje. Mødedatoen kan i uheldige tilfælde
ligge to eller tre måneder længere fremme,
hvorfor den samlede ventetid kan være fem
måneder.
Ledere og medarbejdere i jobcentret, Voksenservice samt Pleje og Omsorg peger i interviewene også på, at en reduktion i antallet af
sider i sagerne sammen med fokus på kvaliteten af sagernes forberedelse vil kunne frigøre
ressourcer til f.eks. forkortelse af ventetiden.
Med et sagsomfang på maksimalt 100 sider
vil der være større kapacitet til at afholde flere
borgermøder i rehabiliteringsteamet.
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ANBEFALING 11 Analyseenheden anbefaler,
at sager til rehabiliteringsmøder i udgangspunktet har et omfang på maksimalt 80-100
sider. Reduktionen i sagsomfanget samt fokus
på kvaliteten af forberedelsen skal reducere
tidsforbruget pr. sag i rehabiliteringsteamet og
derved øge kapaciteten til flere borgermøder.
Ligeledes anbefaler Analyseenheden at opgaven med tildeling af mødedatoer spredes ud til
flere administrative medarbejdere, således at
en medarbejder ikke uforvarende kan blive en
flaskehals i borgernes sagsforløb.
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ANBEFALING 12 I forlængelse af anbefaling
nr. 10 og 11 anbefaler Analyseenheden, at der
halvårligt evalueres på borgernes ventetid og
kvaliteten af sager forelagt rehabiliteringsteamet. Evalueringen skal ske i regi af det tidligere
foreslåede samarbejdsforum.
REFERATER FRA REHABILITERINGSMØDER
Ledere, medarbejdere, borgervejlederne og
borgerne peger i interviewene på, at der kan
være udfordringer med kvaliteten af referaterne fra rehabiliteringsteamets møder.
I interviewmaterialet ses eksempler på, at borgernes og bisiddernes tillid til jobcentret lider
betydelig skade, hvis referaterne ikke opleves
at give et retvisende billede af, hvad der blev
talt om på mødet i det rehabiliterende team.
Der er også behov for fokus på, hvordan situationer med forskellig opfattelse af, hvad der
blev sagt kan håndteres. Dialogen med borgerne kan ikke gennemføres på hensigtsmæssig
vis ud fra en, citat: ”fejlfinderkultur”, hvor det
er, citat: ”som om borgerne ikke må have ret,
uanset om de reelt har ret.”
I relation til samarbejdet om borgerne på
tværs af teams og fagområder i årene efterfølgende borgernes møde i rehabiliteringsteamet
ser flere interviewpersoner også behov for
tydeliggørelse af, hvad der menes i referaterne.
Det forhold fremhæves, fordi der ved usikkerhed om referaternes betydning 1-2-3 år efter
mødet i det rehabiliterende team ellers sker
det, at sagsbehandlerne spørger om fortolkning af referaterne ved en af de 3-4 mødeledere. Genfortolkningen af referatet sker i de situationer uden det samlede rehabiliteringsteams
deltagelse, hvorved de enkelte mødeledere får
utilsigtet meget magt over de enkelte borgeres
sager, hvilket ikke kan være i nogen af parternes interesse.

ANBEFALING 13 Analyseenheden anbefaler, at der etableres en referatprocedure, der
i videst muligt omfang involverer borgerne og
dermed sikrer, at borgerne kan genkende referatindholdet fra rehabiliteringsmødet.
Derudover anbefaler Analyseenheden, at referatet, herunder indstilling og anbefalinger til
indsatser, formidles i en tydelig form for både
borger og sagsbehandler.
FYSISKE RAMMER
FOR REHABILITERINGSMØDERNE
Både ledere, medarbejdere og borgere fortæller, at de nuværende lokaler for afholdelse af
rehabiliteringsmøder ikke er optimale. Lokalet
er ofte for varmt om sommeren og den nuværende indretning af lokalet, med et helt panel
af fagfolk siddende overfor borgeren ved et
langt bord, kan virke intimiderende på borgere,
som ofte er meget angste og/eller nervøse.
Der foreligger også udsagn om, at der ikke er
tilstrækkelig mulighed for at lave en mere imødekommende indretning, eksempelvis en rund
opstilling af bordene.
Endelig har mange borgere personlige venner
eller bekendte, som også kommer på jobcentret. Ved placering af det rehabiliterende
teams møder på jobcentret tages der således
heller ikke tilstrækkeligt hensyn til borgerne.
Borgerne oplever, i ofte dybt berørt tilstand
inden mødet i rehabiliteringsteamet, at skulle
gå forbi vedkommendes venner og bekendte
op til ventelokalet.
ANBEFALING 14 Analyseenheden anbefaler,
at mødelokalet for rehabiliteringsmøder etableres med udgangspunkt i borgerens behov for
en positiv oplevelse af rammesætningen for
rehabiliteringsmødet. Herunder tages hensyn
til placering og indretning, så borgeren oplever
trygge rammer og nærværende medarbejdere.
Jobcentret er gået i gang med at implementere
denne anbefaling.
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RESUMÉ AF ANBEFALINGER
FOR ARBEJDET MED
REHABILITERINGSTEAMET
POLITISK

LEDELSE OG ORGANISERING

ANBEFALING 1 at politikerne fastholder og
tydeligt kommunikerer den politiske retning
for rehabiliteringsteamets arbejde og at der
sættes ledelsesmæssigt fokus på at omsætte
de politiske ønsker til praksis.

ANBEFALING 4 at ledelsesansvar og –opgaver i og omkring rehabiliteringsteamet gøres
tydeligt. Der oprettes et samarbejdsforum
med ledelsesrepræsentanter fra samtlige
fagområder, som er involveret i rehabiliteringsteamet, for at sikre sammenhængende
målrettede borgerforløb, der skaber fremdrift
og effekt for den enkelte borger.

BORGERPERSPEKTIV
ANBEFALING 2 at fagafdelingerne repræsenteret i rehabiliteringsteamet udvikler en
ensartet måde at møde og samarbejde med
borgerne på, så borgerne oplever sammenhæng og helhed i møderne med kommunen.
ANBEFALING 3 at udgangspunktet for borgernes forløb i og omkring det rehabiliterende
team er en værdiskabende tilgang, hvor der
skabes fremdrift for den enkelte borger ud
fra motivationen ved egne jobønsker, kompetencer og jobåbninger. Samarbejdsforaet er
ansvarlig for at evaluere på dette.

ANBEFALING 5 at Familie og Børnesundhed
deltager i det tidligere foreslået samarbejdsfora og indgår i den tværgående koordinering,
dialog, videndeling og inddragelse.
ANBEFALING 6 at samarbejdsforaet sikrer
et tæt samarbejde på både ledelses- og medarbejderniveau gennem en fælles samarbejdsmodel, hvori grundlaget for det tværgående
samarbejde før, under og efter rehabiliteringsmøderne struktureres og tydeliggøres.
ANBEFALING 7 at det rehabiliterende team
placeres organisatorisk således, at rehabiliteringsteamets indstillinger er uafhængigt af
drifts- og budgetmæssige forhold ved de øvrige driftsområder og dermed sikrer borgerens
retssikkerhed. Dette fordrer opmærksomhed
på videndeling og samarbejde.
ANBEFALING 8 et kompromis mellem en
kontinuerlig udskiftning og en fast stamme af
medlemmer i rehabiliteringsteamet, hvor der
arbejdes med et begrænset antal medarbejdere, som på skift deltager i rehabiliteringsteamet. Herudover at mødedage altid afsluttes med
30 minutters evaluering.
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FAGLIG UDVIKLING

RAMMER

ANBEFALING 9 at ledelsen etablerer en
fælles fortolkning af lovgivning og ankesager,
som ledelsen sikrer bliver implementeret og
forvaltet ensartet. Formidlingen af lovgivningen
til borgerne sker med udgangspunkt i borgernes forståelsesramme.

ANBEFALING 14 at mødelokalet etableres
med udgangspunkt i borgerens behov for en
positiv oplevelse, herunder tages der hensyn
til placering og indretning, så borgeren oplever
trygge rammer og nærværende medarbejdere.

ANBEFALING 10 at der fokuseres på faglig
ledelse og tidlig screening af kvaliteten i sagerne til rehabiliteringsteamet, når sagsbehandleren melder sagen klar. Kvalitetssikringen skal
ske ud fra en tydelig instruks om krav til sagers
forberedelse.
ANBEFALING 11 at borgersager til rehabiliteringsmøder har et omfang på maksimalt
80-100 sider, hvorved kapaciteten i rehabiliteringsteamet kan øges til flere borgermøder og
ventetiden reduceres. Ligeledes at tildelingen
af mødetider spredes ud til flere medarbejdere
for at undgå sårbarhed ved opgavens varetagelse.
ANBEFALING 12 at samarbejdsforaet forestår halvårlig evaluering på borgernes ventetid
og kvaliteten af sager forelagt rehabiliteringsteamet.

LITTERATUR OG KILDER:
ANDERSEN, NIKLAS A. & LARSEN,
FLEMMING (2018):
Beskæftigelse for alle?
Den kommunale beskæftigelsespolitik
på kontanthjælpsområdet siden 2000.
Frydenlund Academic.
STAR (2018):
Evaluering af reform af førtidspension
og fleksjob:
Hovedrapport.
Styrelsen for Arbejdsmarked og
Rekruttering
https://www.retsinformation.dk/Forms/
R0710.aspx?id=174377
www.consulting.marselisborg.org

ANBEFALING 13 at der etableres en referatprocedure, så borgerne kan genkende indholdet fra rehabiliteringsmødet og anbefalinger til
indsatser formidles i en tydelig form for både
borger og sagsbehandler.
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