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Invitation til inspirationsmode om kontanthjælpsindsatsen
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Kære alle

I jeres kommuner er der gode erfaringer med at give aktivitetsparate kontant
hjælpsmodtagere en virksomhedsrettet indsats.

Som led i satspuljeaftalen for 2017 har regeringen og satspuljepartierne afsat 262,5
mio. kr. i perioden 2017-2019 til at styrke indsatsen for aktivitetsparate kontant
hjælpsmodtagere. Her skal der bl.a. være fokus på en indsats på virksomhederne. I
den forbindelse har jeg brug for inspiration til, hvordan satspuljeinitiativet mere
konkret kan udmøntes, og hvordan vi kan udbrede de gode erfaringer, der allerede
er på området.

Derfor vil jeg gerne invitere jer til et inspirationsmøde i Beskæftigelsesministeriet
tirsdag den 28. februar kl. 13.45-15.15.

På mødet vil jeg gerne høre jeres erfaringer med indsatsen for aktivitetsparate kon
tanthjælpsmodtagere, og hvad der helt præcist virker i jeres kommune.
Jeg håber, at I kan deltage på mødet, og I er velkomne til at medbringe én medar
bejder.

I må meget give en tilbagemelding til mine ministersekretærer om jeres deltagelse:
Anne Birgitte Jonsson kan kontaktes på abj @bm.dk og Daniel Durst-Andersen på
daa@bm.dk.

Jeg ser frem til en konstruktiv dialog om indsatsen for aktivitetsparate kontant
hjælpsmodtagere, og til jeres orientering vedlægger jeg en foreløbig dagsorden for
mødet.

Venlig hilsen

Troels Lun oulsen



Foreløbig dagsorden

Februar 2017

Inspirationsmøde om indsatsen for aktivitetsparate
kontanthjælpsmodtagere

Tirsdag den 28. februar 2017

1. Velkomst og præsentationsrunde

2. Kort introduktion til satspuljeinitiativet “Flere skal med”
ved beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen

3. Bordrunde om den lokale indsats for aktivitetsparate kon
tanthjælpsmodtagere ved. borgmestrene

4. Videre proces

5. Evt.


