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Borgmester fjerner jobcenterdirektør fra
området efter afsløringer. Nu møder hun selv
hård kritik: »Selvfølgelig er det et ansvar,
borgmesteren står med«
Direktøren i Københavns Kommune med ansvar for jobcentrene er blevet fjernet fra området. Det sker, efter at Berlingske har
beskrevet, at jobcentrene gennem to år ikke har henvist én eneste ledig til et job. Borgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V)
sender aben videre til direktør, og kan ikke pege på én ting, hun selv burde have gjort bedre. Men ifølge
overborgmesterkandidat Sophie Hæstorp Andersen (S) er det langt fra godt nok, at borgmesteren ikke tager ansvaret på sig.

I starten af september beordrede Cecilia Lonning-Skovgaard (V) jobcentrene at stramme op efter den første af en række historier i Berlingske. Allerede dengang tydede noget på, det ikke virkede. Hun mener dog, at hun
løbende har gjort, hvad hun kunne.
Foto: Mathias Eis
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I løbet af de seneste to år er ikke en eneste ledig gået ud af et københavnsk jobcenter
med en henvisning til et job i lommen.
Det får nu konsekvenser.
Marianne Sørensen, direktør med ansvar for jobcentrene i København, mister ansvaret
for området. Det bekræfter beskæftigelses- og integrationsborgmester, Cecilia LonningSkovgaard (V).
»Vi skal have ryddet op nu. Der må nok siges at skulle nogle friske øjne på det område,«
siger hun, og kalder det »rystende«, at man ikke har lavet nogle henvisninger.
Ifølge Cecilia Lonning-Skovgaard blev hun først bekendt med det i forbindelse med
Berlingskes afsløring tirsdag. Det sker, selvom hun har siddet på borgmesterposten
siden 2018.
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 (V).

»Selvfølgelig er det et ansvar, borgmesteren står med«
Men spørger man overborgmesterkandidat Sophie Hæstorp Andersen (S), hviler
ansvaret for de manglende henvisninger på borgmesterens skuldre.
»Selvfølgelig er det et ansvar, borgmesteren står med at sikre sig, at jobcentrene rent
faktisk fungerer,« siger hun og uddyber:
»Vi står i en situation i København, hvor vi har himmelråbende stor mangel på
arbejdskraft. Der giver det ikke mening, at man ikke har en borgmester, der gør alt,
hvad hun kan for at få matchet de ledige, der er arbejdsparate til at få nogle job,« siger
Sophie Hæstorp Andersen (S).
Meldingen om, at direktøren fjernes fra området, kom kort efter Berlingskes artikel om
de manglende henvisninger tirsdag.
Her viste en aktindsigt i Jobcenter København, at det ikke var sket én eneste gang i
løbet af 2020 og 2021. Direktøren kunne ikke svare på, om det også har foregået før de
år.
Det skete på trods af, at den nu fjernede direktør på området, Marianne Sørensen, selv
har kaldt det »en vigtig del« af jobcentrenes indsats. Der er i øjeblikket over 20.000
ledige i København, der er vurderet jobparate.
I stedet har man lavet løsere aftaler med de ledige, der ikke har haft direkte
konsekvenser, hvis ledige har sagt nej til arbejde uden gyldig grund.
Det mødte kritik fra ﬂere eksperter, der mente, at Jobcenter København også med
hensyn til andre ting i deres arbejde har svigtet sine forpligtelser.

FAKTA

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

En lang række af sager
Berlingske har siden august kunne bringe en lang række historier om jobcentrene i
København.
Rengøringsselskabet De 5 Stjerner henvendte sig til jobcentret med 450 ledige stillinger,
men ﬁk kun to ansatte ud af det. 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 skreg på arbejdskraft.
Borgmesteren beordrede jobcentrene at stramme op dengang. Men da Berlingske igen
besøgte jobcentret for at snakke med de ledige, tydede noget på, det ikke havde virket.
En ledig fortalte, hvordan en ansat havde bedt ham søge job i enten
rengøringsbranchen eller som receptionist. Han reagerede ved at »grine hende op i
ansigtet«, uden det havde konsekvenser.
Cecilia Lonning-Skovgaard mener dog, at hun løbende har gjort, hvad hun kunne.
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.
Berlingske har forsøgt at få en kommentar fra den fjernede direktør, Marianne
Sørensen. Hun er ikke vendt tilbage på henvendelserne.
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Borgmester har beordret
jobcentrene at stramme op. Men
noget tyder på, det ikke virker: »Jeg
kom til at grine hende fra jobcentret
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Hun kunne ikke ﬁnde arbejde som
akademiker, men tog et job som
tjener i stedet: »For mig har det
hjulpet at komme i gang«
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Avis hver lørdag i 3 måneder for kun 300 kr.
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Søren Frank: Trods en fuldstændig
perfekt og afsindigt lækker ﬁsk,
haltede det på ny restaurant

Hidtil ukendt e-mail afslører nyt:
Mogens Jensen blev direkte advaret
mod at tage ansvar for minkbeslutning
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Imad nægter at forlade
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Aﬂysninger til ølfestival melder
sig på stribe: »Uanset om
Mikkeller er skyldige i det her,
er det en rådden folkedomstol«
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Dan Jørgensen ser på
situationen »med største
alvor« – men vil ikke gribe ind

Engang holdt embedsmanden
Inger Støjberg ud i »strakt arm«
– torsdag gik hendes advokater
til angreb på hans forklaring
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Vejarbejde truer københavnske
butikker på livet: »Jeg kan ikke
overleve med en til to kunder om
dagen«

Sara Omar bryder tavsheden i betændt
konﬂikt: »Det er en form for oﬀentlig stening«
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12 personer får en million kroner til at udvikle dansk kolonimuseum.
Ikke en eneste er ekspert på området: »Det er mærkeligt«
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Delvist makuleret værk solgt
for trecifret millionbeløb

Innovativ grøn omstilling af infrastrukturen
vil aldrig komme fra venstreﬂøjen
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På et tidspunkt aner man ikke, hvad der
er virkeligt, og hvad der er fantasi. Og
opdager, at man er lidt ligeglad

Terroren kom til byen til spisetid:
»Tænk sig at blive ramt af en pil«
Se videoen: Øjenvidne så politiet storme Coop-butik
Barndomsven til Kongsberg-sigtet: En tikkende bombe
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Iben Hjejle gør op med forholdet med Casper
Christensen: »At leve sammen med sådan et menneske var
i bedste fald anstrengende, i værste fald ødelæggende«
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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«
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Salget af superyachter går amok.
Forsker afslører, hvorfor de rigeste
absolut må have et ﬂydende palæ
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37-årig konvertit til islam »erkender
forholdene« efter dødeligt angreb
mod ældre borgere
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Angreb i Norge: Følg udviklingen
direkte her
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Da Isabel Christensen var blevet gift
med Casper, gik det amok: »Det var
på grænsen. Folk var ikke voldelige,
men der blev skubbet«
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Spindoktor afslører: Boris Johnson
holdt EU for nar. Han ville aldrig
overholde storstilet aftale
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