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Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Jobcentrene i København holder de

hårdtarbejdende for nar

Ingen ledige er i  og  henvist til et job. De københavnske jobcentre har en mere løs og lovstridig praksis. Det er en

skandale, som må have konsekvenser for de ansvarlige.
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»Det kan ikke komme bag på nogen, at de københavnske jobcentre ikke er velfungerende.« Deres praksis udgør ganske enkelt et lovbrud, skriver Ole P. Kristensen i denne
leder.
Foto: Thomas Lekfeldt

Opdateret torsdag d. 14. oktober 2021, kl. 14.29

LEDER

Torsdag d. 14. oktober 2021, kl. 18.59 Del denne artikel

Jobcentrene i København har i  og  ikke henvist én eneste ledig til et job. Vi lader den stå lidt.

Her gik vi og troede, at de meget dyre jobcentres fornemste og vigtigste opgave er, at henvise ledige til

et job, men nej, sådan er det ikke i København. Om de københavnske jobcentre har henvist ledige til job

før , henstår i det uvisse. Direktør Marianne Sørensen, der hidtil har været ansvarlig for

jobcentrene, kan ikke svare på i hvor mange år de københavnske jobcentre ikke har foretaget

henvisninger. Berlingskes aktindsigt viser foreløbig, at der i hvert fald ikke er lavet henvisninger i 

og .

Henvisning af ledige til job er et veldefineret og centralt begreb i lovgivningen. Det er ikke op til

jobcentrenes frie valg, om de vil henvise eller ej, det er deres pligt. Henvisning spiller en central rolle for

muligheden for at undersøge, om de ledige reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet eller ej. En afslået

henvisning er desuden forudsætningen for at kunne sanktionere ledige, der enten slet ikke står til

rådighed for arbejdsmarkedet, eller som er meget kræsne med hensyn til, hvilke job de er villige til at

påtage sig.

Lyt til artiklen 4 min
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I stedet for den lovbestemte henvisning har jobcentrene i København etableret deres egen

hjemmestrikkede og blidere model i form af »aftaler« med de ledige. »Aftaler« er mindre forpligtende

for de ledige, og »aftaler« kan under ingen omstændigheder medføre sanktioner for de ledige. For at det

ikke skal være løgn har de københavnske jobcentre heller ikke styr på, hvor mange »aftaler«, der er

indgået, og hvad der er kommet ud af dem.

Det kan ikke komme bag på nogen, at de københavnske jobcentre ikke er velfungerende. Der var sagen

med rengøringsfirmaet De 5 Stjerner, der manglede mange medarbejdere Virksomheden fik ingen

ledige henvist, men modtog en lang liste med ledige, der kun førte til ganske �å ansættelser. Der var

også den designuddannede, som ikke ville tage et rengøringsjob, fordi hun havde andre ambitioner og

interesser. Den slags kræsenhed går ikke, hvis man vil oppebære arbejdsløshedsdagpenge. Så står man

ikke til rådighed og skal sanktioneres. Den adfærd kan man så alligevel slippe afsted med i København.

Borgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V), der er politisk ansvarlig for beskæftigelsesindsatsen i

Københavns Kommune, står med en dårlig sag. Hun fralagde sig ansvaret i forbindelse med sagen om

De 5 Stjerner. Hun skød ansvaret over på a-kasserne, »vi kan ikke sanktionere dagpengemodtagerne,«

lød det. Det er for så vidt rigtig nok, det kan kun a-kasserne. Men a-kasserne kan kun sanktionere, hvis

den ledige har afslået en henvisning fra jobcentret. Det slipper de ledige så for i København, og det er i

sidste ende borgmesterens ansvar. Torsdag oplyste borgmesteren så, at direktør i Københavns

Kommune Marianne Sørensen ikke længere skal have ansvaret for jobcentrene og lovede samtidig en

»tilbundsgående hovedrengøring«.

Vi skrev forleden på denne plads, at man skal undgå at devaluere ordet krise ved at bruge det om alle

problemer, store og små. Det samme gælder for ordet skandale, som der kan være tilbøjelighed til at

bruge lidt for tit. Men her er en gedigen skandale. Jobcentrene burde uden at slå op i lovbøgerne kunne

regne ud, at deres vigtigste opgave er at henvise ledige til job. Hvis de ikke kan det, kan de slå op i loven

og se, at det skal de rent faktisk. De københavnske jobcentres praksis udgør ganske enkelt et lovbrud.

Det må der ryddes op i, og sagen må have konsekvenser for de ansvarlige, det har skandaler i det

offentlige alt for sjældent.

OLE P. KRISTENSEN

Denne leder er opdateret 4. oktober kl. 4. 9 med oplysningen om at Marianne Sørensen ikke længere

skal have ansvaret for Københavns jobcentre.
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Pragmatisme er blå bloks eneste chance for at genvinde

regeringsmagten

Annonce

Ren   kørsel   uden   udledning.  
Den   100   %   elektriske  
Nissan   LEAF 

LÆS   MERE 

Morgenposten – Berlingskes nyhedsoverblik

Ventede halv time på ambulance efter 112-opkald - Ventede halv time på ambulance efter 112-opkald - 

00:00 / 09:46

Morgenposten – Berlingskes nyhedsoverblik

På cirka 10 minutter hver morgen får du det skarpeste perspektiv på nyhedsdagsordenen: Berlingskes journalister hol…

Ventede halv time på ambulance efter 112-opkald - Techgiganter kan blive bankmonopoler - Stj… 09:46

På cirka 10 minutter hver morgen får du det skarpeste perspektiv på nyhedsdagsordenen: Berlingske… Oct 15

Norge: Fem er dræbt i angreb med bue og pil - Jobcentre har ikke henvist ledige til job i to år - U… 10:05

På cirka 10 minutter hver morgen får du det skarpeste perspektiv på nyhedsdagsordenen: Berlingske… Oct 14

Fodboldfest i Parken: Danmark klar til VM 2022 - Erhvervslivet advarer mod regeringens velfær… 10:20

På cirka 10 minutter hver morgen får du det skarpeste perspektiv på nyhedsdagsordenen: Berlingske… Oct 13

Brandskole udleder giftigt spildevand - Boligpriser i København falder �ere steder - Skat vinder … 08:44

På cirka 10 minutter hver morgen får du det skarpeste perspektiv på nyhedsdagsordenen: Berlingske… Oct 12

Danish Crown foran store omvæltninger - 700.000 kr. til kvinde i Danbred-sag - Brugte elbiler fal… 08:12

På i k 10 i tt h få d d t k t kti å h d d d B li k O t 11

NYHEDER OPINION BUSINESS AOK

https://www.berlingske.dk/kommentatorer/pragmatisme-er-blaa-bloks-eneste-chance-for-at-genvinde
https://omnystudio.com/learn/?utm_source=omnyfm-embed&utm_medium=player
https://omny.fm/shows/morgenposten-berlingskes-nyhedsoverblik/playlists/podcast/embed?style=cover
https://omny.fm/shows/morgenposten-berlingskes-nyhedsoverblik/playlists/podcast/embed?style=cover
https://omny.fm/shows/morgenposten-berlingskes-nyhedsoverblik/playlists/podcast/embed?style=cover
https://omny.fm/shows/morgenposten-berlingskes-nyhedsoverblik/playlists/podcast/embed?style=cover
https://omny.fm/shows/morgenposten-berlingskes-nyhedsoverblik/playlists/podcast/embed?style=cover
https://www.berlingske.dk/
https://www.berlingske.dk/nyheder
https://www.berlingske.dk/opinion
https://www.berlingske.dk/business
https://www.berlingske.dk/aok


15.10.2021 11.14 Jobcentrene i København holder de hårdtarbejdende for nar

https://www.berlingske.dk/ledere/jobcentrene-i-koebenhavn-holder-de-haardtarbejdende-for-nar 5/8

SPONSERET INDHOLD

Voldsomme ambitioner
presser de jurastuderende
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Avis hver lørdag i 3 måneder for kun 300
kr.
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Pressemøde: Trygheden skal genskabes
– nu taler de fra Kongbergs rådhus

NYHEDER  |  ABONNEMENT

Katastrofen indtraf på �å
minutter, fordi politiet
måtte vente på udstyr: Det
lyder som en dårlig joke
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Midt i ophedet debat på direkte
tv tog K-pro l pludselig ordet:
»Det mest absurde, jeg har
oplevet i mit liv nogensinde«
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SAS- y måtte sikkerhedslande i New
York med tidligere FCK-koryfæ
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Når det er værst, runger Mettes lejlighed re
gange i timen: »Jeg føler mig magtesløs«

Verdenstjerne er ukendelig efter
forvandling, og nu er hun tilbage
med nyt nummer – hør det her

NYHEDER

Nyt slag nærmer sig på rådhuset: Flertal af
partier vil udskifte »formand« med særligt ord

NYHEDER OPINION BUSINESS AOK

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvlaZLvjyZ5LGu_rjJ7S9lQjArADO0_v6YtIOSrgHGQ8Ep1-VQES23HbXM11l8KEhVxNhCq2w_jvhhPeoLTkqcR62uGcfv4u3QGfvTVHtTGWEUvwuEXlboXfEqjvvqJ1xj8YLk-xjuvdC9sk_urXtWt8a4lMmtDPNzluHwGG5hhJC66McC3MnvIkcSBq5zXe6QznKsAJVyKZ_Iay3PDE6nvKC3ELMMyKFN3wsvclkT8FwiCW1dXsTx26z2DDugsxDGy39RDwMctZRla9JqFCzrC_K8DLZTKtvFz-nxy7K6KtAUkmnvNHKwwh9gOwsWb1sWh_U_w_38s695w&sig=Cg0ArKJSzGiMuvaI7tkOEAE&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&urlfix=1&adurl=https://www.berlingske.dk/productstory/karriere/overdrevet-fokus-paa-performance-presser-jurastuderende
https://www.berlingske.dk/berlingske-abonnementer?flow=bdk_print_checkout&product=kombi&offerId=8069.7621&campaignId=CAMP-BER-ID0144&bem_channel=own_banners&bem_placement=bdk&bem_type=red_teaser_artikel&bem_campaign=be_efteraar_09_2021
https://www.berlingske.dk/internationalt/angreb-i-norge-foelg-udviklingen-direkte-her-0
https://www.berlingske.dk/europa/politiet-trak-sig-i-kongsberg-fordi-betjentene-ikke-have-beskyttelsesudstyr
https://www.berlingske.dk/politisk-morgenpost/midt-i-ophedet-debat-paa-direkte-tv-tog-k-profil-pludselig
https://www.berlingske.dk/samfund/sas-fly-maatte-sikkerhedslande-i-new-york
https://www.berlingske.dk/metropol/mette-halbaek-faar-stress-og-soevnloese-naetter-af-muskelbilers-haergen-i
https://www.berlingske.dk/aok/efter-massiv-hype-er-adele-klar-med-ny-musik-hoer-sangen-her
https://www.berlingske.dk/samfund/et-flertal-af-partier-paa-raadhuset-er-enige-snart-skal-det-afgoeres-om
https://www.berlingske.dk/
https://www.berlingske.dk/nyheder
https://www.berlingske.dk/opinion
https://www.berlingske.dk/business
https://www.berlingske.dk/aok


15.10.2021 11.14 Jobcentrene i København holder de hårdtarbejdende for nar

https://www.berlingske.dk/ledere/jobcentrene-i-koebenhavn-holder-de-haardtarbejdende-for-nar 6/8

Ny DR-dokumentar »bekræfter
mistanker« om Kunstakademiet
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De blonde tvillinger kom med død: Derfor
står muslimske konvertitter bag terror

OPINION  |  ABONNEMENT

Hurra for Socialdemokratiets
150 års fødselsdag – det er en
stor dag for alle danskere

  |  ABONNEMENT

Sara Omar bryder tavsheden i betændt
konflikt: »Det er en form for offentlig stening«

BUSINESS

Middelklassen skal have boliger i København efter
nyt udspil, men kun én købertype har det svært

Der er penge i mord:
Krimiforfatter afslører forskud
på tre-cifret millionbeløb

BUSINESS

Danske butikker kæmper for at redde julen

NYHEDER  |  ABONNEMENT

Iben ringede 1-1-2, da hun ikke kunne vække
sin søn – hun ventede 33 minutter på
ambulancen, før hun tog sagen i egen hånd
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1.

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 ødelæ�ende«

I ny bog
taler Iben
Hjejle ud
om
forholdet til
Casper
Christensen.

2.

Forfatter Sara

Omar har

været tavs i

betændt

konflikt. Nu

taler hun ud

»Det er en form for offentlig
stening,« siger forfatter Sara
Omar om det angreb, hun
oplever sig udsat for i en
ophedet kontrovers om
filmrettigheder.

3.

Natklubejere så

rigmand stikke af

med

kviktestmilliarder:

»Vi skulle have haft

den kontrakt«

Da kviktest for covid-19
blev sendt i udbud første
gang, blev et konsortium
med blandt natklubejer
Bjarke Reventlow (tv.) og
Rekom-direktør og medejer
Adam Falbert (th.) nummer
to efter SOS International.
Men da SOS International
efter få dage blev fyret, fik
de aldrig chancen.

4.

»Fortabte sjæle,

der leder efter et

svar«: Derfor står

muslimske

konvertitter bag

terror

Sådan blev de fremstillet
i Islamisk Stats
propagandamateriale: De
blonde tvillinger fra en
tidligere tysk kulmineby på
vej til paradis.

5.

37-årig konvertit til islam

»erkender forholdene«

efter dødeligt angreb

mod ældre borgere

Politiet er massivt
til stede i Kongsberg.
Den formodede
gerningsmand er
anholdt.

6.

Da Isabel

Christensen var

blevet gift med

Casper, gik det

amok: »Det var

på grænsen. Folk

var ikke

voldelige, men

der blev

skubbet«

»Jeg har ikke selv haft et
behov for at skulle være i
centrum,« fortæller Isabel
Christensen i sit og Casper
Christensens hjem i Hornbæk.
I baghaven fører en låge
direkte ind i skoven, hvor
fuglene skriger »forår« højt
nok til, at det kan høres i de
grønne stuer.

7.

Angreb i Norge:

Følg udviklingen

direkte her

Politiet er massivt til stede i
Kongsberg. Den formodede
gerningsmand er anholdt.

8.

Dominic Cumming
opklarer nu et mysterium,
som har hængt over
forholdet mellem EU og
briterne siden sidste år. Og
det er artige sager med
vidtrækkende konsekvenser.
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»Håbløst« IT-system kostede
dyrebar tid under pandemien:
»Tiden er kommet til politisk
handling«

  |  ABONNEMENT

Iben Hjejle gør op med forholdet med Casper
Christensen: »At leve sammen med sådan et menneske
var i bedste fald anstrengende, i værste fald ødelæ�ende«
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