Pressemeddelelse
Hvor er vi på vej hen på beskæftigelsesområdet?
Historier om ‘Fattig-Carina’ og ‘Dovne-Robert’ tiltrækker sig jævnligt mediernes opmærksomhed. Men står det så slemt til med den
kommunale beskæftigelsesindsats? Beskæftigelse for alle? indeholder ikke blot den nyeste forskning men også – som noget helt
nyt – et langsigtet perspektiv på dansk beskæftigelspolitik.
I dag er den kommunale beskæftigelsesindsats blevet ’high politics’. Politikerne
bebuder jævnligt nye eftersyn og reformer for at sikre, at flest mulige ledige bringes i
job. Ved hjælp af indgående feltstudier i seks kommuner giver Beskæftigelse for alle?
et unikt indblik i, hvordan beskæftigelsespolitikken har udviklet sig gennem de seneste
knap 20 år.

»

Beskæftigelsesindsatsen i kommunerne har siden 2000 bevæget sig fra en
næsten traditionel socialfaglig til en mere disciplinerende og beskæftigelsesrettet
indsats. Det er sket med politiske reformer og en stærk central styring, som også
har medført nye måder at organisere og levere indsatserne på. I bogen opridser vi
de dilemmaer og spændinger, som bl.a. er fulgt med den udvidede målgruppe for
beskæftigelsespolitikken, hvor alle skal i beskæftigelse«, fortæller Flemming Larsen,
den ene af bogens to forfattere.
Beskæftigelse for alle? beskriver også nogle af de nybrud og aktuelle
udviklingstendenser, som kan iagttages på såvel indholds- som styringssiden, og
forfatterne giver nogle bud på, hvad der bliver de centrale temaer for kommunerne
i den kommende periode i forhold til beskæftigelsespolitiske indsatser over for
kontanthjælpsmodtagere.
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