Sociale forhold og Beskæftigelse
Alternativets ambition er langsigtet nytænkning for social og beskæftigelsespolitikken i Aarhus
Udarbejdet af Politikgruppen i Alternativet i perioden november 2016 – juni 2017.
Godkendt på Alternativets Aarhus politikmøde d. 28.08.2017.

Her i teksten kan du se KV21 mærkesager:
• Mærkesager – 4 med fokus på forskellige områder
• Andre sager – udvalgt 6

Mærkesager – 4 med fokus på forskellige områder
Basisydelse uden modkrav i stedet for kontanthjælp (økonomi)
Alternativet nationalt og lokalt ønsker at forenkle det nuværende social- og beskæftigelsessystem.
Alternativet Aarhus er klar til et lokalt forsøg med basisydelse uden modkrav i stedet for kontanthjælp.
Forsøget skal dimensioneres og fokuseres således, at der bliver udviklet valid viden og erfaring, som kan
bidrage til den større omstilling på nationalt plan. I forsøget skal indgå medarbejdere, der engagerer sig
med personlig og faglig interesse for de mennesker, som deltager. Borgerne skal opleve en relevant og fair
mulighed for rådgivning og sparring. Tilgangen er Relationel Velfærd 1. (der er udarbejdet et forslag – bilag)
Lokale Borgerkontorer med gennemgående socialrådgivere – Multikompetencehuse (organisation)
Alternativet i Aarhus vil gøre op med ideen om, at der er fordele ved centralisering og stordrift. Vi vil
oprette lokale Borgerkontorer (Multikompetencehuse). Her skal sammensættes fagteams af medarbejdere,
som flyttes ud fra de centrale centre. Opgaverne flytter også med ud lokalt. Når et menneske henvender sig
til Borgerkontoret om støtte, bliver han eller hun tilknyttet et team, hvorfra en socialrådgiver bliver den
gennemgående person i hele forløbet. Fagteamet bliver friholdt fra en mængde registrering og
effektmåling.
Der skal bruges mindre tid ved computeren og mere tid sammen med de mennesker som kommer
for at søge støtte.
Mennesketænkning frem for kassetænkning – Relationel Velfærd (forholdemåde)
I dag er det bærende princip i social- og beskæftigelsessektoren, at personen, som søger støtte, har ansvar
for sit eget liv, og skal have den nødvendige hjælp til aktivt at kunne løse sine problemer. Ved et nærmere
syn på teksten, og den måde de forskellige effektmål defineres på, bliver det tydeligt, at der sker en
voldsom instrumentalisering, hvor familieværdier eller personlige værdier får sparsom plads. Hvor er det
gode liv? Eller sagt på en anden måde, der er et krav om personlig udvikling uden plads til dyder, som er
forankret i kultur, ånd og musikalitet. Alternativet Aarhus vil gøre op med dette tyranni, som stiller krav om
personlig udvikling målrettet beskæftigelse, og den altomfattende effektmåling. Vi vil gøre op med
systemvelfærd, og i stedet bygge på en forholdemåde, som kaldes relationsvelfærd, og med tre indgange:
1)samarbejde 2) professionel praktiker 3) forbundethed.
Borgerorienteret evaluering frem for resultatdokumentation (evaluering)
I Alternativet mener vi, at den sociale indsats skal bygge på tillid til, at det enkelte menneske er ekspert i sit
eget liv. Og at den støtte, han eller hun har brug for, skal ydes i et nært samarbejde med en medarbejder
som har socialfaglig viden og erfaring. De to parters samarbejde er det bærende element i socialt arbejde.
Med det som udgangspunkt, må vi i Alternativet tage afstand fra den store mængde registrering og kontrol
der i dag er i både social- og beskæftigelsesforvaltningen. Alternativet ønsker en borgerorienteret
evaluering, hvor den, som søger støtte, kommer til orde. Det er værdifuldt for udvikling af det sociale

arbejde med et ”indefra perspektiv”. Der er forskellige måder, man kan opstille evalueringsdesign på, hvor
borgerne inddrages og får demokratisk indflydelse på de måder, støtten i den offentlige forvaltning
udmøntes. Vi skal sikre en løbende kvalitative evaluering af de sociale indsatser. Og uanset hvilken vej vi
vælger, skal formen bygge på tillid, meningsfuldhed og engagement. Både for borger og medarbejder.
http://relationelvelfaerd.dk/relationel-velfaerd

Andre sager – udvalgt 6
Alternativet ønsker langsigtet nytænkning på det sociale område.
Eksemplerne skal opfattes som et idekatalog, til nærmere undersøgelse og nærmere beskrivelse. Her er
En kort beskrivelse af seks udvalgte:
Tidlig indsats skal styrkes. Alternativet ønsker, at den målrettede støtte til udsatte gravide, udsatte
forældre med spædbørn og småbørn, kaldet Tidlig Indsats, skal udvides til også at omfatte vuggestuer og
dagpleje. Dette skal styrkes med gennemslagskraft fra Sundhedsplejen og Vuggestedet til vuggestuer,
dagpleje og familiepleje. En tværmagistrats opgave. (Børn og Unge/ Sociale Forhold og Beskæftigelse)
Åben Dialog i socialpsykiatrien udvides. Arbejdsformen kaldes også Laplandsmodellen, og er ret ny i
kommunens lokalpsykiatri. Kernen i arbejdet er at inddrage den sygdomsramtes netværk (både private og
offentlige) i helingsprocessen. Netværket mødes i Åben Dialog møder, som bliver ledet af et team på to.
Dialogmøderne udvikler nye forståelser af sygdommens betydning for de forskellige i gruppen. Målet er at
udvikle fælles forståelse og fælles sprog. Alternativet ser, at der er brug for at skabe et samarbejde om
Åben Dialog mellem Region Midt og Aarhus Kommune. Et samarbejde som vil forbinde behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien.
U-vending i Ungearbejdet. Alternativet siger nej til kontrakttænkning og uddannelsespålæg i ungearbejdet. Vi skal gå fra systemvelfærd til relationel velfærd og investere i en personlig og relationel praksis, både
individuelt og i grupper. Arbejdet skal opbygge gensidig tillid mellem den unge og den professionelle. Vi
taler om at samskabe.
Tillidshuse nyoprettes. Problemet med senskaderne hos voksne, der som børn har oplevet seksuelle
overgreb i barndommen, er meget komplekst. Flere fysiske og psykiske problemer kobler sig til diagnosen
PTSD. Alternativet ønsker at oprette Tillidshuse som en pendant til Veteranhjem for soldater hjemvendt fra
krigszoner. Visionen er, at et Tillidshuer en helle, en øvebane i at skabe autentiske relationer til andre
mennesker og finde ro og generobre et selvværd. Et sted hvor personer med senskader kan øve sig i åbenhed
gennem forskellige bud på terapeutiske tilgange. Og samtidig være fri af uhensigtsmæssig kontrol fra
systemet. (Beskrevet og besluttet marts 2021)
Voksenhandicap med livskvalitet – hele livet.
Alternativet ønsker, at personer med handicap ikke må miste plads på et beskyttet værksted ved overgang
til folkepension, og personen må ikke miste personlig støtte og vejledning fra sit bosted ved overgang til
folkepension. Voksne mennesker med handicap, som har tilbragt mange timer ugentligt i et beskyttet
værksted, har opbygget venskaber og oplevet tryghed, som ikke umiddelbart kan erstattes. Disse
mennesker kan ikke ligestilles med ældre pensionister, der uden støtte kan deltage i aktiviteter og møder i
et lokalcenter. En tværmagistrats opgave (Sundhed og Omsorg/Sociale Forhold og Beskæftigelse)
Ressourceforløb med værdighed og mening.
Alternativet vil sætte grænser for krav og varighed, og finde nye veje. Denne mærkesag er direkte koblet til
forslaget om kontanthjælp uden modkrav.

