
 
   

 
 
 
 
 
Kære Gyda Heding 
 
Tak for din henvendelse af d. 13/1 2022, hvor du har stillet spørgsmål til 
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vedr. samtalekoncept og 
kompetence til ændring af praksis i Jobcenter København. 
 
Spørgsmål 
Kan Borgmesteren og forvaltningen uddybe følgende passage i svaret 
”Det er forvaltningens vurdering, at brug af pålæg ligger i forlængelse af 
intentionen om konkrete aftaler om at søge job i samtalekonceptet. Det 
var derfor forvaltningens vurdering, at praksis kunne ændres admini-
strativt med faglig begrundelse i den faldende ledighed og stigende ef-
terspørgsel efter arbejdskraft, og fordi BIU blev orienteret om ændrin-
gen ad flere omgange.”. Det ønskes oplyst hvorfor udvalget ikke er ble-
vet spurgt om praksisændringen. Særligt i betragtning af at den hidti-
dige praksis blev implementeret på baggrund af en politisk beslutning i 
udvalget, samt at udvalget efterfølgende har valgt om at omgøre for-
valtningens og borgmesterens beslutning og gå tilbage til den 
oprindelige praksis. 
 
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar 
Med faglig begrundelse i faldende ledighed og stigende efterspørgsel 
på arbejdskraft indførte forvaltningen en praksisændring i oktober 2021, 
som betød, at ledige i højere grad blev pålagt eller henvist til job. Pålæg 
og henvisning blev anvendt, hvis det ud fra en individuel konkret vurde-
ring blev vurderet, at en borgers kompetencer og erfaring kvalificerede 
borgeren til at bestride et konkret job.  
 
Praksisændringen blev indført administrativt, fordi forvaltningen vurde-
rede, at brug af pålæg i samtalerne lå i forlængelse af intentionen med 
at indgå aftaler om at søge konkrete job, som blev indført med samtale-
konceptet. Det var således vurderingen, at anvendelsen af pålæg i sam-
talerne lå inden for den politiske beslutning om brug af samtalekoncep-
tet. Derudover er pålæg og henvisning redskaber, som Lov om en Aktiv 
Beskæftigelsesindsats (LAB) giver jobcentret mulighed for at anvende i 
bistanden til jobsøgende. Det er således ikke redskaber, der kan træffes 
en politisk beslutning om ikke at anvende.  
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Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (BIU) blev derfor orienteret 
om praksisændringen løbende. Den 7. september og 10. september 
2021 blev BIU orienteret om, at forvaltningen planlagde at ændre prak-
sis i formidlingen af kandidater til ledige stillinger. Den 8. oktober og 14. 
oktober 2021 blev BIU orienteret om Jobcenter Københavns anven-
delse af pålæg og henvisning fremadrettet.  
 
Ved udvalgsmødet den 29. november 2021 besluttede BIU, at hovedve-
jen skulle være at indgå aftaler om at søge konkrete job. Beslutningen 
blev taget på baggrund af et medlemsforslag fra Ø og Å. Forvaltningen 
har efterfølgende justeret sin praksis.  
 
Det blev ligeledes besluttet ved udvalgsmøde 29. november, at BIU 
fremadrettet skal forelægges sager om praksisændring på beskæftigel-
sesområdet, før praksis ændres, hvis den gældende praksis er en ud-
møntning af en udvalgsbeslutning, og praksisændringen ikke skyldes 
lovændringer eller systemtilpasninger. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Jeppe Bøgh Andersen 
Fung. administrerende direktør  
 


