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AKUTJOB

SF: Det ser ikke
ud til at være en
bragende succes
Jesper Petersen, som politisk
ordfører for regeringspartiet
SF, hvad siger du så til, at så
lille en andel af de opslåede
akutjob i kommunerne bliver
besat af langtidsledige?
– Det vil først være muligt at få det
fulde overblik til
sommer. Lige nu er
vores fokus på at få
alle job slået op.

UDEN VIRKNING: Ni sydjyske kommuner og
Region Syddanmark har slået 644 akutjob op,
men kun 18 er gået til langtidsledige.
Arbejdsmarkedsforsker er ikke imponeret.

Af Tim S.
Smidemann
Tlf.7912 4577,
tsm@jv.dk

og Anders
Hjelmer
Paulsen
Tlf. 7211 4006,
ahp@jv.dk

Det går rigtig godt for de sydjyske
kommuner og Region Syddanmark, når det kommer til at slå
akutjob op. Det går til gengæld
knap så godt, når det handler om
at få disse job besat af de udfaldstruede langtidsledige.
JydskeVestkysten har via aktindsigt fået tal fra ni sydjyske
kommuner og Region Syddanmark. Tallene viser, at der er i kommunerne er slået 193 akutjob op,
og af dem er kun seks blevet besat
af de langtidsledige. I regionen er
12 ud af 451 akutjob blevet besat
af målgruppen.
Alt i alt er mindre end tre procent af de 644 offentlige akutjob
altså blevet besat af langtidsledige.
– Problemet er, at de job, der bliver slået op, ikke matcher arbejdsløshedssituationen, og derfor er

Maj-Britt Petersen har været ledig i over to år.
Hun har søgt
hundredvis af
job – også mange akutjob. I lang
tid har hun været optimistisk,
men hendes tiltro til politikerne
er blevet mindre
og mindre, efter
hun på egen
krop har oplevet,
hvordan akutjobordningen
fungerer.

Virkning til sommer

Lægestillinger er
ikke længere akutjob
Region Syddanmark har slået hele
84 lægestillinger op som akutjob.
Det har givet fire ansøgninger fra
målgruppen, hvoraf ingen er kommet til samtale. De mange lægestillinger har været medvirkende
til, at regionen har overopfyldt regeringens krav til regionen om opslag af akutjob – faktisk er der blevet slået 451 op, hvilket er næsten
tre gange så mange som krævet.
Men det har altså ikke fået flere
langtidsledige i arbejde.
– Vi er blevet klar over, at der ikke var nogen akutledige læger, der
søgte jobbene, og derfor er vi
holdt op med at slå dem op som
akutjob. Vi havde ikke kendskab
til, at det var sådan, siger regions-

Hvad synes du om
jeres
akutjobordning efter at have hørt de foreløbige tal fra
kommunerne i Sydjylland?
– Tallene tyder ikke på, at
akutpakken er en bragende
succes – i hvert fald ikke hvad
angår de offentlige job i Sydog Sønderjylland. Jeg er som
sagt ikke opløftet over jeres

akutjobbene ikke en tilstrækkelig
målrettet hjælp til de langtidsledige, siger arbejdsmarkedsforsker
fra Aalborg Universitet, Per Kongshøj Madsen, og fortsætter:
– Det mangler endnu at blive bevist, at akutjobordningen er en
succes. Der kan ske ting i løbet af
foråret, men indtil videre, mangler vi altså dokumentationen for,
at den virker tilstrækkelig effektivt. Det behøver man ikke være
arbejdsmarkedsforsker for at
kunne se.
Venstres arbejdsmarkedsordfører, Ulla Tørnæs, er heller ikke imponeret:
– Det viser bare, at de løfter, regeringen gav i forbindelse med
akutjobordningen, ikke holder.
Jesper Petersen, der er politisk
ordfører for SF, erkender, at akutjobordningens virkning i det offentlige ikke ser alt for imponerende ud.
– Tallene tyder ikke på, at akutpakken er en bragende succes – i
hvert fald ikke hvad angår de offentlige job i Syd- og Sønderjylland, siger han og påpeger, at akutjobordningens fulde virkning
først kan ses til sommer.
JydskeVestkysten har forgæves
forsøgt at få en kommentar fra beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S).

rådsformand Carl Holst (V), og fortæller, at job som direktør, afdelingssygeplejerske og kiropraktor
heller ikke længere bliver slået op
som akutjob.
– Det er gået med akutjobordningen, som jeg hele tiden har spået. Vi overopfylder vores del af aftalen i forhold til jobopslag, og det
har sendt 12 langtidsledige i arbejde. Jeg havde håbet på flere,
men jeg er ikke overrasket, siger
Carl Holst.
Carl Holst påpeger desuden, at
Region Syddanmark er den region,
der har haft flest langtidsledige til
samtale, og at de andre regioner
ligger i det samme leje, når det
kommer til antallet af ansættelser.
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Kun 18 ud af
644 opslag
har ramt plet
AKUTPAKKE
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Langtidsledig er skuffet over akutpakke
LEDIG: 49-årige Maj-Britt Petersen fra
Tønder røg ud af dagpengesystemet
6. januar. Hun har søgt alverdens akutjob
uden at få dem. Hun giver ikke noget som
helst for regeringens akutpakke.

7. juli

Det gav Maj-Britt Petersen håb, da
statsminister Helle Thorning (S) i
slutningen af oktober præsenterede
regeringens akutpakke. Den 49-årige
tøndring havde dengang tre måneder
tilbage i dagpengesystemet. Hun var i
forvejen optimistisk omkring sin
egen situation og med regeringens
12.500 akutjob fik den optimisme et
ekstra hak i vejret.
I dag viser kalenderen februar, og
Maj-Britt Petersen har ikke det samme positive syn på akut-pakken – så
langt fra endda.
– Det var falske forhåbninger, jeg
fik dengang. Siden er jeg blevet for-

bandet. Akutpakken har ikke noget
som helst med arbejdsløshedssituationen i dagens Danmark at gøre, siger
Maj-Britt Petersen.
Hun henviser til, at mange af de
job, der er opslået som akutjob, er inden for områder, hvor der ingen arbejdsløse er. Det bliver bakket op af
JydskeVestkystens undersøgelse,
som viser, at det typisk er stillinger,
der minimum kræver en mellemlang
videregående uddannelse, som bliver
slået op.

300 ansøgninger
Maj-Britt Petersen har både uddannelser som SOSU-assistent og gartner,
men arbejdsskader gør, at hun ikke
kan arbejde inden for disse områder.
Hun drømmer om at arbejde med
kommunikation og tekstskriveri. Hun
har meget erfaring inden for disse
områder, men ingen uddannelse, og
det er typisk det manglende stykke
papir, der fælder hende.

Maj-Britt Petersen lægger vægt på,
at hun bestemt ikke er kræsen, når
hun forsøger at skifte sin tilværelse
som ledig på 25. måned ud med et
job.
Hun har søgt job i hele Sydjylland
og inden for nærmest alle brancher.
Flere end 300 forskellige job har hun
søgt – heraf har mange af dem i den
seneste tid været akutjob.
Maj-Britt Petersen har eksempelvis
søgt et akutjob som servicemedarbejder på en genbrugsplads, hvor hun
kom til samtale, men fik at vide, hun
var overkvalificeret. Siden hen har
Maj-Britt Petersen hørt, at det pågældende job gik til en, der ikke var udfaldstruet.
– Jeg har ikke på noget tidspunkt
mærket at være foran i jobsøgningen,
fordi jeg har været udfaldstruet, og
det var vel meningen med akutpakken, siger Maj-Britt Petersen.
Maj-Britt Petersen er frem til 7. juli
tilknyttet et uddannelsesforløb ved

»

Der er ikke noget,
jeg hellere vil end at
arbejde. Det er som
om, politikerne
glemmer det. Det er
lige så meget for at
have det godt med
mig selv og få et
netværk, som det er
det økonomiske,
der gør, at jeg så
gerne vil have et
job.
Maj-Britt Petersen,
ledig

IBC i Kolding, men til juli ryger hun
altså helt ud af systemet, hvis ikke
hun har fået et job.
Snart fylder Maj-Britt Petersen 50
år, og hun har derfor op til 17 år tilbage på arbejdsmarkedet – det håber
hun i hvert fald.

Netværk og økonomi
– Der er ikke noget, jeg hellere vil end
at arbejde. Det er som om, politikerne glemmer det. Det er lige så meget
for at have det godt med mig selv og
få et netværk, som det er det økonomiske, der gør, at jeg så gerne vil have et job, siger den efterhånden utålmodige arbejdsløse Maj-Britt Petersen, der har en bøn til de politikere,
hun efterhånden har mistet troen på:
– Det er noget juks, politikerne indtil videre har gjort for at hjælpe mig.
De skulle stikke fingeren i jorden og
komme her til Tønder og så se, at jobbene altså ikke er der, siger Maj-Britt
Petersen.

undersøgelse, og det gør mig
ekstra glad for, at regeringen
har givet mulighed for, at
langtidsledige kan få op til et
halvt års uddannelse og fortsætte på kontanthjælpssats
her i 2013.
Hvad siger du til, at Region
Syddanmark kun har besat
12 ud af 451 akutjob med
langtidsledige og tilmed har
slået mange lægestillinger op
som akutjob?
– Der er desværre en del tilfælde, hvor der bliver slået
akutjob op, som tydeligvis ikke er målrettet gruppen af
langtidsledige, og et af de tilfælde er eksempelvis Region
Syddanmark, som slår højtuddannede lægestillinger op.
Det har skurret lidt i øjnene
på Christiansborg.

Borgmestre
ryster på hovedet
INGEN VIRKNING: Borgmestrene i
de store sydjyske byer har ikke oplevet
akutpakken som en succes.
I Kolding Kommune er der
blevet slået 34 akutjob op,
men kun et er blevet besat af
en langtidsledig ansøger.
– De tal viser, at uanset om
vi enige i, om noget virker eller ej, så lever vi selvfølgelig
op til kravene. Ved os er der
slet ikke tale om uopnåelige
stillinger, og trods det taler
resultaterne
deres
eget
sprog, siger Koldings borgmester Jørn Pedersen (V).
Også i Haderslev, hvor det
er socialdemokratiske Jens
Christian Gjesing, der er
borgmester, kniber det med
ansættelserne af de langtidsledige. 26 job er blevet slået
op som akutjob – et af dem er
gået til en akut ansøger.
– Akutpakken er et godt forsøg. Jeg er ked af, at den ikke
giver bedre resultater. Når
den så ikke gør det, så er det
et klart signal om, at der skal

ske yderligere, og det har jeg
en klar forventning om, at vores regering tager fat i, siger
Haderslev-borgmesteren,
der også påpeger, at hans
kommune kun har slået akutjob op, hvor det er realistisk,
at der er langtidsledige ansøgere.
I Esbjerg Kommune er stort
set alle stillinger blevet opslået som akutjob siden
15.november 2012.
Det har indtil videre medført, at tre stillinger er blevet
besat af ansøgere fra målgruppen.
– Vi har ikke den store fidus
til, at det er akutpakken, der
rykker noget. Du skal spørge
på Christiansborg, hvorfor
akutjobbene ikke går til de
langtidsledige. Det er det
samme billede, du ser over
hele landet, siger borgmester
Johnny Søtrup (V).

FAKTA ■ ■ ■
AKUTJOB I DET OFFENTLIGE
■ JydskeVestkysten har fået tal fra ni sydjyske kommuner og
Region Syddanmark om akutjob. De ni kommuner har tilsammen slået 193 job op som akutjob i december og januar, hvoraf seks er blevet besat akutte ansøgere. Vejen Kommune har
ikke svaret på JydskeVestkystens henvendelse.
■ Region Syddanmark har slået 451 akutjob op, og af dem er
12 akutte ansøgere blevet ansat.
Enkelte af de ovenstående akutjobopslag er fortsat åbne.

