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Motiveret Beskæftigelse Steffen Rasmussen Hent PDF Forlaget skriver: Danmark bruger omkring 13
milliarder kroner om året på den aktive beskæftigelsesindsats. Men forskning og en lang række forsøg

dokumenterer, at den danske beskæftigelsesindsats har meget begrænset effekt på beskæftigelsen – især for
kontanthjælpsmodtagere. For cirka 70 procent af kontanthjælpsmodtagerne som helhed er ikke kommet i job
og er fortsat på offentlig forsørgelse efter seks år – et tal der stort set ikke har ændret sig siden 1980’erne.

Det skal være nemmere for kontanthjælpsmodtagere at komme i beskæftigelse og der skal være bedre
arbejdsvilkår for medarbejdere i socialområdet.

Rapporten Motiveret beskæftigelse har undersøgt beskæftigelsesproblematikken og kommer nu med et bud
på løsningen til at få langtidsledige i job eller uddannelse, som nu skal testes i kommuner. Rapporten

Motiveret beskæftigelse udkommer fra Center for Social Nytænkning med det, der måske kan være løsningen
til at få flere kontanthjælpsmodtagere i job eller uddannelse.

Baseret på fakta, forskning og evidens foreslår rapporten et nationalt eller lokale forsøg med kontanthjælp,
hvor den eksisterende brug af krav og sanktioner erstattes med indsatser baseret på adfærdsvidenskabelig

viden om, hvordan man mest effektivt motiverer mennesker.

 ”Fokus har hidtil været på at få mennesker hurtigst muligt i arbejde – koste hvad det vil, og debatten om
beskæftigelse og at få kontanthjælpsmodtagere i arbejde bliver oftest meget polariseret. Nogen mener, at

mennesker kun motiveres af penge og derfor skal presses i arbejde, mens andre kan mene det helt modsatte.
Men sjældent er debatten præget af fakta. Forskningen viser, at giver vi slip på kravene og menneskene får

den nødvendige tid og støtte til at blive klar, så får borgerne det bedre og finder beskæftigelse, og de
fagprofessionelle sagsbehandlere får bedre arbejdsforhold,” siger Steffen Rasmussen, direktør ved Center for

Social Nytænkning.

Bag rapporten Motiveret beskæftigelse står Center for Social Nytænkning, der i et bredt samarbejde med
fagpersoner og forskere har lavet den hidtil største undersøgelse af modkrav for kontanthjælpsmodtagere i

Danmark.
Rapporten beskriver behovet for at gentænke og udvikle den aktive beskæftigelsesindsats i forhold til

kontanthjælpsmodtagere og modtagere af uddannelseshjælp. Den konkluderer, at forsøg skal gennemføres
med et robust forskningsdesign, der kan give mere viden om effekterne af en tilgang til

kontanthjælpsmodtagere baseret på tillid og borgernes egne prioriteter.

Rapporten Motiveret beskæftigelse er udarbejdet af Aros Policy Research, Move the Elephant for
Inclusiveness og Center for Social Nytænkning med støtte fra Lind Invest. Den udkommer på Socialfagligt

Forlag.

En bog til socialfaglige studerende, kommuner, fonde, embedsfolk, politikere, velgørende organisationer og
andre med interesse for det social områder.

For mere information se også hjemmesiden: cfsn.dk
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