Hjemløse, angstramte, handicappede og andre udsatte ledige forøger deres chance for at
komme i arbejde, hvis de som et led i beskæftigelsesindsatsen kommer i praktik i en virksomhed. Faktisk øges deres chance for at komme i arbejde eller uddannelse med 34 procent
sammenlignet med en indsats, som ikke inkluderer et praktikforløb.

Det viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse, som forskere fra Københavns Professionshøjskole har lavet i samarbejde med den socialøkonomiske virksomhed Incita.
Nogle få resultater fra undersøgelsen blev præsenteret på Folkemødet i Allinge på Bornholm
i dag torsdag, mens forskerne stadig sidder og finpudser tallene fra undersøgelsen, som er
baseret på godt 6.000 udsatte ledige og de mere end 14.000 beskæftigelsesindsatser, de er
blevet tilbudt.
– Arbejdet med udsatte borgere er stort set umålt og udokumenteret hidtil, siger Incitas
administrerende direktør Christina Grøntved og fortsætter:
– Så der bliver brugt helt vildt mange penge og lavet helt vildt mange indsatser for udsatte
ledige, som man ikke kender effekten af. Det er idiotisk. Både for den enkelte udsatte, som
indsatsen er målrettet, men også for staten og kommunerne, som betaler, siger Christina
Grøntved på den solskinsrige Kæmpestranden i den sydlige del af Allinge.
Virker ikke alene
Undersøgelsen er den største og første af sin slags, som ikke blot har kigget på en ledig og
hvilke indsatser, vedkommende har modtaget. Undersøgelsen inddrager også baggrundsoplysninger om den enkelte ledige som køn, uddannelsesniveau og ledighedshistorik.
Undersøgelsen konkluderer, at virksomhedsplacering, som et praktikforløb formelt hedder,
ikke fungerer alene.
– Der bliver gjort alle mulige andre indsatser, som yoga, spilleaftener og jobsøgningskurser,
men undersøgelsen viser, at det, der virker, er at komme ud på en arbejdsplads. Men man skal
ikke tænke den samlede indsats så lineært. I stedet skal man sørge for, at indsatserne bliver
givet parallelt, så de udsatte ledige så hurtigt som muligt kommer ud på en arbejdsplads, siger
Christina Grøntved.
Skal være sejt at tage udsatte ledige ind
I teltet, hvor et firepersoners panel drøfter undersøgelsen, er der enighed om, at det stadig er
svært at få virksomheder til at tage et socialt ansvar og tilbyde småjob til udsatte ledige. Den
opfattelse deler Christina Grøntved.
– Vi laver to gange om året en arbejdsgiveranalyse, og den viser, at der er nogle barrierer for
virksomhederne. Mens de godt kan se igennem fingre med en plettet straffeattest, så er der et
stigma omkring mange handicap. Døve, blinde og psykisk syge har for eksempel rigtig svært
ved at få mulighed for at komme ud i en virksomhed, men en person, der lider af skizofreni,
kan sagtens være en god medarbejder i fem, ti eller femten timer om ugen.

Inde i teltet plæderer Køges borgmester, Marie Stærke (S), for, at man forsøger at gøre det hipt
at hjælpe udsatte ledige, ligesom det i en overgang var cool at hjælpe flygtninge i job.
– I forbindelse med de store flygtningestrømme fra Syrien blev det nærmest sejt at hjælpe
flygtninge i job, og det væltede ind med virksomheder, der gerne ville hjælpe. Det var virkelig
godt, men den samme stemning findes ikke omkring udsatte ledige. Så vi skal have skabt den
samme hype om det at hjælpe udsatte ledige, siger Marie Stærke.
Incitas direktør Christina Grøntved foreslår, at man forsøger sig med en slags jobpræmie for
udsatte ledige eller indfører socialt ansvar i forhold til udsatte ledige som et krav i forbindelse
med salg til det offentlige.
– Det offentlige køber ind for milliarder kroner om året, så hvis man kunne gøre det til et
krav, at virksomheder, der vil indgå kontrakter med det offentlige, tager det sociale ansvar, så
ville vi komme langt, siger hun.
Incitas undersøgelse bliver publiceret inden længe, når forskerne er helt færdige med at knuse
tallene. jki@kl.dk

