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Jobcentrene i København har ikke henvist én
eneste ledig til et job de seneste to år: »Jeg er
fuldstændig rystet«
I stedet for at henvise de mange tusind ledige til job har Jobcenter København anvendt sin egen hjemmestrikkede model med

løsere aftaler. Det har derfor de seneste to år ikke direkte haft konsekvenser, hvis man som kontanthjælps- eller

dagpengemodtager har sagt nej til at tage et arbejde. Eksperter undrer sig højlydt over flere ting i Jobcenter Københavns

tilgang.

METROPOL

Ikke én eneste gang i løbet af 2020 og 2021 er en ledig gået ud af dørene til et københavnsk jobcenter med en henvisning til et job i rygsækken. Direktør kan ikke svare på, om det også har stået på længere.
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Journalist

Da Marianne Sørensen, direktør i Københavns Kommune med ansvar for jobcentrene, i

september blev interviewet til Berlingske, var hun klar i spyttet omkring vigtigheden af

at henvise ledige til job.

»Det er klart, at det er en vigtig del af vores indsats,« sagde hun.

Hun blev spurgt, hvor ofte jobcentrene i København henviser ledige til job. Dengang

kunne Marianne Sørensen ikke svare, da hun ikke kunne »huske det konkrete tal«.

Nu viser det sig, at jobcentrene slet ikke har gjort det.

I løbet af 2020 og 2021 har de tre jobcentre i Københavns Kommune ikke en eneste

gang henvist en ledig til et job. Det viser en aktindsigt i Jobcenter København.

Her oplyser man, at man i løbet af de to år »ikke har anvendt redskabet henvisning af

jobsøgende«.

I stedet har man lavet løse aftaler med de ledige, der ikke har haft direkte konsekvenser,

hvis ledige har sagt nej til job.

Det sker på trods af, det er beskrevet i loven, at det er jobcentrenes opgave at henvise,

og at København i øjeblikket har over 20.000 ledige, der er vurderet jobparate.

Frasiger sig vigtigt redskab

Henvisninger er et af de mest centrale redskaber, et jobcenter har. Både til at matche de

ledige til de ledige job. Men også til at opdage, om folk på dagpenge eller kontanthjælp

reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet, eller om de siger nej til arbejde.

Eksperter vurderer, at Københavns Kommune dermed undlader at bruge et afgørende

instrument i beskæftigelsesindsatsen, når Jobcenter København har undladt at henvise

de ledige.

»Man har en pligt til det i loven. Det er en del af den måde, loven er skruet sammen på,«

fortæller Bent Greve, arbejdsmarkedsforsker ved RUC.

Det er derfor heller ikke godt nok, at man overhovedet ikke har gjort det, mener

eksperter på området.

»Det kommer bag på mig, at så stor en kommune som København slet ikke har brugt de

her pålagte henvisninger. Man fraskriver sig simpelthen at bruge det redskab i

lovgivningen,« siger Thomas Bredgaard, arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet

og uddyber:

»Ikke mindst i den situation, vi har nu, hvor der er mangel på arbejdskraft. Der bliver

man nødt til at bruge alle redskaber i værktøjskassen for at sikre, at de ledige står til

rådighed for arbejdsmarkedet,« siger han.

Jurist med speciale i socialret ved Aalborg Universitet, John Klausen, vurderer også, at

Jobcenter København svigter sine forpligtelser.

»Hvis arbejdsgivere har ønsket at få henvist ledige til konkrete job, og der er ledige, der

kan varetage jobbene, har Jobcenter København ikke levet op til sine forpligtelser efter

beskæftigelsesindsatsloven,« fortæller han.

Hjemmestrikket model

Berlingske har tidligere beskrevet, hvordan rengøringsselskabet De 5 Stjerner

henvendte sig til jobcentret med 450 ledige stillinger, men kun fik to ansatte ud af det.

Det skete på trods af, at der på daværende tidspunkt var over 24.000 jobparate ledige i

kommunen. Jobbene krævede hverken uddannelse eller erfaring.

Samtidigt kunne Berlingske fortælle om mange forskellige ledige, der alle havde været

på understøttelse i lange perioder uden at få tilbudt et eneste konkret job af jobcentret,

mens mange virksomheder i øjeblikket skriger på arbejdskraft.

Blandt andet en arbejdsløs designer, der havde været på dagpenge i syv måneder, men

ikke ville tage arbejde uden for designbranchen.

Men i stedet for at henvise de ledige til job, som loven giver mulighed for, har man på

jobcentrene i København valgt at bruge sit eget hjemmestrikkede begreb i stedet –

»aftaler«.

Aftalerne er noget løsere end henvisninger. Bryder man en aftale om at søge et konkret

job, fører det ikke direkte til en sanktion, som det gør med en henvisning.

Selvom man altså har forsøgt at matche ledige med job, har det ikke haft nogle direkte

konsekvenser, hvis man har sagt nej til job.

Udover at kommunen forsømmer at tage de bedste instrumenter i brug, er det heller

ikke en god måde at gøre tingene på, fordi det bliver for let at krybe uden om, mener

eksperterne.

Men det er ikke det eneste problem ved måden, man har valgt at gøre det på i

København.

Jobcenter København har nemlig ikke noget overblik over aftalerne, og ved derfor ikke,

hvor mange af disse aftaler, de i 2020 og 2021 har lavet, fremgår det af aktindsigten.

»Det er problematisk. Det bliver noget tilfældigt, det man laver. Så det burde man vide,«

siger Thomas Bredgaard, arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet.

Forargelse fra begge sider

Mens virksomhederne skriger på arbejdskraft, »skriger det til himlen«, at man på

jobcentrene i København ikke har henvist en eneste til job, mener

beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet, Henrik Møller.

»Det er lige præcis nu, hvor vi står med efterspørgslen på arbejdskraft, at det er

afgørende, at man får matchet dem, der mangler arbejdskraft, med de ledige, vi har. Det

er lige præcis det, jobcentrene skal kunne,« siger han.

Også hos Det Konservative Folkeparti vækker det forargelse, at jobcentrene ikke har

henvist de ledige, man har haft, til de job, der har været.

»Jeg er fuldstændig rystet. Spørgsmålet er, om det er, fordi man ikke tør se sine klienter

i øjnene og ikke er klar til at sanktionere dem,« siger Niels Flemming Hansen,

beskæftigelsesordfører for Det Konservative Folkeparti og uddyber:

»Det kan simpelthen ikke nytte, at vi har nogle, der får penge, men ikke vil lave noget.

Så længe man er jobparat, har man bare at tage et job, når der bliver tilbudt et,« siger

han.

Direktør: Jobcentrene har gjort det godt

Marianne Sørensen, direktør i Københavns Kommune med ansvar for jobcentrene, er

ikke enig i kritikken fra eksperterne.

Eksperterne kritiserer, at I ikke har lavet henvisninger. De siger, I burde have gjort det og

undrer sig over, at I helt har undladt at gøre det. Har I undersøgt, om man som jobcenter

bare kan lade være med at henvise ledige til job?

»Jobcenter København har haft en velfungerende praksis, hvor der i hver samtale med

jobparate kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere som udgangspunkt er lavet

aftaler med den enkelte ledige om at søge minimum et konkret job. Disse konkrete

aftaler er lavet i stedet for at anvende pålæg og henvisninger til job,« siger hun.

Hun fortæller, at hun ikke er klar over, hvad andre jobcentre gør. Nu vil man dog lave

praksissen om, så man fremover bruger henvisninger, fortæller Marianne Sørensen.

Det gør man ifølge Marianne Sørensen på grund af, at der efter genåbningen er kommet

ekstra gang i arbejdsmarkedet.

»Situationen på arbejdsmarkedet efter covid-19 er en anden. Nu har vi et andet

arbejdsmarked, hvor der er stor mangel på arbejdskraft inden for nogle brancher,« siger

hun.

Hun kan dog ikke svare på, gennem hvor mange år jobcentrene i København ikke har

lavet henvisninger, herunder om man heller ikke lavede dem før coronakrisen.

»Jeg forholder mig til de tal, der ligger for 2020 og 2021,« siger hun.

Berlingske har forsøgt at få et interview med Cecilia Lonning-Skovgaard (V), der som

beskæftigelses- og integrationsborgmester er ansvarlig på området. Hun har ikke ønsket

at stille op.

Efter artiklens udgivelse har Berlingske fået et interview med Cecilia Lonning-

Skovgaard. Hun oplyser, at direktør Marianne Sørensen er blevet fjernet fra

jobcenterområdet.

»Det er rystende for mig at skulle læse i Berlingske, at vi ikke benyttter de her

redskaber. Det harmonerer ikke med, hvad jeg tidligere er blevet informeret om. Vi skal

have ryttet op nu,« siger hun.

Vi har jo løbende skrevet om en del sager. Hvorfor har du ikke undervejs grebet ind og

fundet ud af, hvad der foregår i jobcentrene i København?

»Det har jeg bestemt. Der er blevet skruet op for intensiteten i forhold til at få matchet

virksomheder med københavnere. Man må så bare konstatere med det, I bringer frem i

dag, at vi åbenbart ikke er kommet helt i mål,« siger hun.

Kan du pege på bare én fejl, som er din skyld? Noget, som er dit ansvar, og som du burde

have gjort bedre?

»Nej, det kan jeg faktisk ikke. Jeg agerer på baggrund af den information, jeg får. Når jeg

ikke bliver oplyst korrekt om, hvad der er op og ned, så er sagen ikke så meget

længere,« siger Cecilia Lonning-Skovgaard.

Berlingske har forsøgt at få en kommentar fra Marianne Sørensen om fjernelsen af

hende fra området. Hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

Artiklen er opdateret med et interview med Cecilia Lonning-Skovgaard efter fjernelsen af

Marianne Sørensen fra jobcenterområdet.

   

Borgmester har beordret
jobcentrene at stramme op. Men
noget tyder på, det ikke virker: »Jeg
kom til at grine hende fra jobcentret
lige op i ansigtet«

Bar må holde lukket to dage om
ugen på grund af mangel på
arbejdskraft: »De tager ikke engang
telefonen«

Hun kunne ikke finde arbejde som
akademiker, men tog et job som
tjener i stedet: »For mig har det
hjulpet at komme i gang«

Butiksansatte pendler til
København: »Byen bliver et museum
over den klasse, der har råd til at bo
der«

Kødbyen forfalder – nu venter
milliardregning i København: »Det
er en bombe«

København »må ikke knække over« –
men tømreren, pædagogen og
sygeplejersken bor i højere grad
andre steder i landet

Borgmester fjerner
jobcenterdirektør fra området efter
afsløringer. Nu møder hun selv hård
kritik: »Selvfølgelig er det et ansvar,
borgmesteren står med«

Københavns Kommune erkender:
Det er gået for hurtigt med at
komme i gang med vejarbejde efter
nedlukningen

»Hovedrystende«, »helt
forfærdeligt« og »fuldstændig
uacceptabelt«: Københavnske
politikere er chokerede over
jobcentre
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Hvad er en henvisning?

Et medlem af et jobcenter skal kunne overtage arbejde dagen efter, man bliver henvist til et, hvis man er vurderet

jobparat.

En henvisning er som udgangspunkt skriftlig, men kan også ske telefonisk. Her orienteres den ledige om, at der er et

konkret ledigt job, og at der er tale om en henvisning. FOLD UD

Statsminister Mette Frederiksen (S) brugte sagen om De 5 Stjerner til at forklare sin politik, da hun i september varslede en

hårdere kurs over for ledige, der siger nej til job. Ifølge hende strider det mod princippet om ret og pligt.

Foto: Mathias Eis.
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Iben Hjejle gør op med samlivet med
Casper Christensen i ny bog: »At leve
sammen med sådan et menneske i
otte år var for mig i bedste fald
anstrengende, i værste fald
ødelæggende«
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Forfatter Sara Omar har været tavs i
betændt konflikt. Nu taler hun ud
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Natklubejere så rigmand stikke af
med kviktestmilliarder: »Vi skulle
have haft den kontrakt«

4.

Salget af superyachter går amok.
Forsker afslører, hvorfor de rigeste
absolut må have et flydende palæ
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i bedste fald anstrengende, i værste fald ødelæggende«
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37-årig konvertit til islam »erkender
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holdt EU for nar. Han ville aldrig
overholde storstilet aftale
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