Høringssvar vedr. budget 2019, Integrationsrådet, Roskilde kommune
Integrationsrådet udtrykker bekymring for de områder hvor der skæres ned i beskæftigelses indsatsen i
Roskilde kommune. For eksempel er der bebudet nedjustering af statens rammetilførsel til Jobcentret med
10 millioner kr. Men der tilbageføres kun 5 millioner kr. til gentænkning af jobindsatsen. Integrationsrådet
mener at de manglende 5 millioner kr. vil gå ud over de ledige og herunder de ledige nydanske borgere i
kommunen i form af manglende beskæftigelsesindsats. Dette i en tid, hvor det netop er de lediges
kompetencer der via aktivering kan løfte dem ind på arbejdsmarkedet, hvor der jo er jobåbninger.
Det fremgår ikke af budget teksten, hvad en ’Gentænkning af jobindsatsen’ indebærer. Integrationsrådet vil
kraftigt opfordre til, at man inddrager de forskellige aktører (arbejdsgiverorganisationer, faglige
organisationer, frivillige organisationer) i beskæftigelsesindsatsen, og stiller også gerne sin ekspertise på
området med integration til rådighed i en gentænkning.
Integrationsrådet er meget positivt stemt over Budgetforbedringsforslag nr. 3101, 3102 og 3114 som sikrer
mere rådgivning til hhv. de forsikrede ledige, unge på uddannelseshjælp og kontanthjælpsmodtagere.
Forslag om investering i flere jobrådgivere vil påviseligt nedbringe de høje antal sager pr. sagsbehandler,
hvilket vil medføre flere i job og dermed besparelser i ydelser. Rådet mener dog at denne indsats er for
uambitiøs. For eksempel kræver tidligere og mere individuel indsats over for kontanthjælpsmodtagere at
sags tal pr jobrådgiver skal bringes yderligere ned. Investering i endnu flere jobrådgivere kan derfor blive
enten udgiftsneutrale eller endda medvirke til yderligere besparelser på ydelsessiden.
Integrationsrådet opfatter danskuddannelse som et meget vigtigt element i vellykket integration i
samfundet. Derfor ser Rådet med bekymring over forslag nr. 3108 som går ud på at spare på udgifter til
danskuddannelse. Rådet er bekymret for at besparelser på det område vil medføre forringelse af
undervisningskvaliteten.
Integrationsrådet er bekymret over forslag nr. 3113, som går på at nedlægge INSP!Mad. Rådet mener at
INSP!Mad er et godt projekt tiltænkt til en svag målgruppe, herunder de ledige nydanske borgere og de vil
ikke have et passende tilbud, hvis stedet bliver nedlagt. Præcis denne gruppe mangler kompetencer til at få
job, og der mangler tilbud målrettet denne gruppe.
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