
 
   

 
Vedrørende de lokalt forankrede beskæftigelsesindsat-
ser  

Kære Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skov-

gaard samt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Københavns 

Kommune. 

Vi henvender os til jer da vi i denne uge er blevet gjort opmærksom på 

en nylig beslutning vedrørende rammerne for de lokalt forankrede be-

skæftigelsesindsatser (LFI), der beskærer økonomien for indsatserne 

med 2 mio. kr.  

Vi kan se, at I på mandag den 3. marts 2021 skal drøfte netop denne be-

slutning i BIU, hvorfor vi håber, at I vil tage denne henvendelse i be-

tragtning.  

Det er Udsatterådets forståelse, at der den 1. januar 2021 trådte nye 

rammer i kraft for de LFI i kommunen, og at der i den forbindelse i efter-

året har været afholdt et udbud, der sikrede en række civilsamfundsor-

ganisationer i København retten til at tilbyde lokale beskæftigelsesind-

satser. Udsatterådet kan forstå, at aftalen med disse organisationer 

skulle være gældende for de næste fire år med en samlet økonomisk 

ramme for indsatserne på 7 mio. kr.  

 

Rådet er imidlertid blevet bekendt med, at forvaltningen 14 dage inde i 

den nye aftale har orienteret de organisationer som vandt udbuddet 

om, at den økonomiske ramme for indsatserne vil blive reduceret med 

30 %, fra 7 til 5 mio. kr. Begrundelsen var at antallet af aktivitetsparate 

kontanthjælpsmodtagere er faldet samtidig med at tilgangen af jobpa-

rate er steget. Det var desuden et argument, at øvrige eksterne aktører 

også var blevet beskåret.    

 

Udsatterådet opfordrer til, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltnin-

gen (BIF) samt det samlede udvalg vil arbejde for, at den oprindeligt 

ramme for de lokale beskæftigelsesindsatser på 7 mio. kr. fastholdes, og 

at der ikke beskæres yderligere på området.  

Vi finder det utroligt vigtigt at centrale sociale organisationer behandles 

med den fornødne respekt, og der fortsat gives rum til udvikling af en 

mere håndholdt beskæftigelsesrettet indsats. Disse indsatser er bl.a. 

kendt for at være placeret i civilsamfundssektoren, og tilbyder nogle 

særlige støttende miljøer, hvor der kan gives et efterværn for de bor-

gere, som har brug for det.  

Udsatterådet finder det desuden vigtigt, at såfremt der fremadrettet bli-

ver forsøgt på at ændre på rammer eller i vilkår for de LFI, så skal det gø-

res på et transparent politisk grundlag. Med dette mener vi, at evt. be-

slutningsforslag i forhold til vilkårene for de LFI skal bringes til politisk 

behandling i BIU ved navns nævnelse, således at de LFI ikke risikerer at 

bliver behandlet under en fællesbetegnelse for eksterne leverandører 
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el. andet. De LFI adskiller sig nemlig fra de øvrige aktører på en lang 

række parametre.  

Udsatterådet har desuden erfaret, at udbudsbetingelserne er blevet for-

ringet ift. den økonomiske sikkerhed. Tidligere aftalte økonomiske ram-

mer er erstattet af en taxameterordning, hvor organisationerne (leve-

randørerne)nu betales pr. time pr. borger. Af intentionerne bag udbud-

det fremgik det bl.a., at kommunen valgte at reducere antallet af leve-

randører for at sikre, at de tilbageværende leverandører opnåede en til-

strækkelig god økonomi til at varetage indsatserne for målgruppen. Ud-

satterådet bakker op om at støtte de LFI økonomisk, og opfordrer på 

dette grundlag BIU til at måle BIF på deres formåen til at visitere til de 

LFI. På denne måde sikres det bedst, at de politisk afsatte midler til de 

LFI bliver anvendt som ønsket.  

 

Som Udsatteråd arbejder vi bl.a. for at styrke tilliden, faglighederne og 

synergierne ved samarbejde på tværs af sektorerne. Men fastholdes den 

annoncerede besparelse udhuler man aktivt civilsamfundssamarbejdet 

og tilliden mellem kommunen og civilsamfundsorganisationerne. Det 

finder vi stærkt beklageligt.  

 

I stedet for at vælge at spare et i store træk lille beløb, der til gengæld 

har store konsekvenser for mange udsatte borgeres mulighed for at 

komme nærmere meningsfuld beskæftigelse, bør man se på de mange 

positive effekter, som man får for de relativt få midler der er tale om. De 

LFI løfter en vigtig opgave, som går på tværs af både beskæftigelses- og 

socialområdet, og hvis rolle i udviklingen af de enkelte lokalmiljøer ikke 

bør undervurderes. 

 

Dertil finder Udsatterådet det vigtigt, at der netop nu ikke spares på de 

indsatser, der går på tværs af forvaltningernes ressortområder, men at 

der tværtimod arbejdes på at udvide disse. Dette skyldes ikke mindst 

den kommende hovedlov om helhedsorienteret indsats, som allerede 

fra 2022 stiller krav om mere sammenhængende forløb på tværs af sek-

torer for de mest udsatte borgere. Indtil den kommende hovedlov og 

implementering af denne er mere udfoldet, vil vi anbefale, at man ikke i 

mellemtiden saver de fundamenter over, der potentielt kan indgå i ar-

bejdet. 

  

Udsatterådet vil afslutningsvist gøre opmærksom på, at denne skrivelse 

også sendes til orientering hos socialborgmesteren og Socialudvalget, 

da de lokalt forankrede beskæftigelsesindsatser i høj grad også vedrører 

socialområdet.  

På vegne af Udsatterådet i Københavns Kommune  

 
Peter Juul, formand. 


