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Det ønskes oplyst, hvordan man kan måle effekten af mentorernes indsats – fx
ift om borgeren kommer i uddannelse, job eller på færre ydelser.
Svar:
Jobcentret kan bevillige mentorstøtte, som en del af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
I Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b står der: Med henblik på at
fremme, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse, kan der gives tilbud om
mentorstøtte
Af lovbemærkningerne fremgår, at ”Mentoren skal kunne hjælpe personen med
at få bragt stabilitet og struktur ind i hverdagen og dermed styrke personen i troen på at kunne udvikle sig og blive i stand til at mestre sit liv og dermed komme
tættere på arbejdsmarkedet. En mentor kan også hjælpe med at håndtere psykiske, sociale, misbrugs- og familiemæssige problemer og med at forklare og
anvende den støtte, som den enkelte får f.eks. fra en psykolog eller et misbrugscenter.”
Pr. 1.1.2014 blev det obligatorisk, at give tilbud om mentorstøtte til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtager, når det på grund
af personlige forhold aktuelt ikke er muligt at give andre tilbud.
Målgruppen for mentorer er altså borgere, som er forholdsvis langt fra uddannelse, job og selvforsørgelse.
Indholdet er en aftale mellem sagsbehandler og borger, og kan kun iværksættes, hvis det vurderes, at borger har behov for mentor og hvis borger ønsker at
modtage mentorstøtte.
Jobcentret har ingen redskaber, som kan måle effekterne af mentorstøtte, uanset om der er tale om jobeffekt, fremmødeeffekt, tilfredshed med mentorforløb
mv. Vurderingen af den konkrete mentorstøtte foretages af den enkelte sagsbehandler i drøftelse med borger, når videre skridt i sagen afklares.
Der findes heller ikke nogen redskaber til at måle effekten via Jobindsats mv.
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