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Minister er vild med Hjørrings indsats
for ledige: - Indlysende rigtig
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) hentede inspiration på jobcenter

- Man får lyst til at trykke på en knap og rulle metoderne ud til hele landet. lød det fra beskæftigelsesminister Peter
Hummelgaard. Foto: Bente Poder

HJØRRING: Det er noget, der kan trække en ny
socialdemokratisk beskæftigelsesminister nordenfjords.
Den såkaldte ”Hjørringmodel” , hvor byrådet for fem år siden
investerede 120 millioner kroner i en meget mere
helhedsorienteret og forstærket jobindsats har vakt opsigt
rundt om i landet, og beskæftigelsesminister Peter
Hummelgaard var begejstret over det han hørte og så, da han
torsdag besøgte Hjørring Jobcenter.
- Man får lyst til at trykke på en knap og rulle metoderne ud til
hele landet. Hele ideen om at investere i en forstærket indsats
og hjælpe borgere tilbage på arbejde, er jo bare indlysende
rigtig, siger Peter Hummelgaard.
Ekstra sagsbehandlere har hver haft færre sager at arbejde med.
Der har været tilknyttet et eget sundhedsfagligt team, og fokus
har været på en målrettet indsats for hver enkelt borger.
En uvildig evaluering har vist, at indsatsen bl.a har betydet, at
600 af de mest udsatte ledige er hjulpet væk fra kontanthjælp,
og kommunen har indkasseret en nettogevinst på 88 millioner
kroner.
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Peter Hummelgaard fik under rundvisningen på jobcentret en snak med
sagsbehandler Line Michelle Jørgensen.

En svær proces
Ledelsen på jobcentret lægger da heller ikke skjul på, at det
også har været en svær proces at indføre en ny måde at arbejde
på, og i starten var der også medarbejdere, der ikke ville arbejde
efter de nye metoder.
- Jeg har stor respekt for, at byrådet og jobcentret har haft
modet til at gøre det. Det der med færre sager for den enkelte
medarbejder og et sundhedsfagligt team at trække på i huset,
tror jeg har været noget af det afgørende, siger Peter
Hummelgaard, der lover at regeringen vil gøre det lettere for
kommunerne at satse og investere i en forstærket job -indsats.
Hjørringmodellen har imidlertid også været hjulpet godt på vej
af gunstige konjukturer, og der er nu nogle tegn på afmatning.
- Ja, men vi ser også rigtig mange ældre, der forlader
arbejdsmarkedet, så der er stadig god plads til at investere i at
ledige kommer i job, i stedet for at vi rekrutterer billig
arbejdskraft i udlandet, siger Peter Hummelgaard.
Selskab bag indsamling af løbehjul vil granske underleverandører

Jakob Gammelgaard
Journalist
Bente Poder
Fotograf
07. november 2019 kl. 16:36

Indsamlere af el-løbehjul får timeløn ned til 58 kroner
Helle Thorning-Schmidt lander ny bestyrelsespost
Som abonnent kan du dele denne
artikel i 48 timer, hvor den vil være
låst op for dine venner.
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