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procent af alle unge i
Danmark har hverken
været i job eller under
uddannelse det sene-
ste halve år. 

Skole og praktik
Uddannelsen består af
30 ugers grundforløb,
hvorefter eleverne væl-
ger mellem uddannel-
sen som serviceassi-
stent eller ejendoms-
medhjælper, som
tager henholdsvis 2 år
og 2½ år på skole og i
praktik. 

Det koster nul 
kroner
£ Under grundforløbet

på 30 uger får de
unge SU. 

£ Beløbet, som spares
i kontanthjælp under
hele forløbet, har
kommunen fået lov
at bruge til den over-
enskomstmæssige
elevløn (på ca. 9.500
kr. stigende til ca.
10.500 kr.). 

£ Sammen med den
bonus, staten beta-
ler på 70.000 kr. ved
ansættelse af en
lærling, går regne-
stykket i nul for kom-
munen. 

kilde: Jobcenter Bornholm

Unge uden 
arbejde
14,1 procent af de
16-29 årige bornhol-
mere er på overførsels-
indkomst. 
47 procent af kon-
tanthjælpsmodtagerne
er under 30. 

kilde: Jobcenter Bornholm

21 unge kontanthjælpsmodtagere på
Bornholm er netop gået i gang med en
uddannelse til serviceassistent eller
ejendomsmedhjælper. Det koster det
samme at uddanne de unge som at have
dem på passiv forsørgelse. Og der bliver
brug for de uddannede unge på klippeø-
en, som over halvdelen af alle unge
vælger at forlade.
“Medlemmerne er i en aldersgruppe,

hvor mange snart stopper, og så kan de
unge tage over,” siger Lisbeth Jensen,
formand for Kost- og Servicesektoren.
Hun ikke er i tvivl om, at det er de unge
med en uddannelse, der vil få jobbene. 

Unge skal uddannes
Ordningen betyder, at den lediges fremti-
dige kontanthjælp bliver omsat til en
lærlingeløn. Kommunen har forpligtet
sig til at stille lærepladser til rådighed.
“De unge hører til i uddannelsessyste-

met - ikke på jobcentrene,” forklarer den
bornholmske borgmester, Winnie Gros-
bøll. “Da jeg gik ud af skolen kunne man
arbejde som ufaglært i fiskeindustrien.
Det er slut nu. I dag kræves en uddannel-
se.” 
Hvis det bornholmske forsøg bliver en

succes, kan ordningen begynde at brede
sig. Randers og Lolland kommuner har
allerede meldt deres interesse.
“Det tilbud burde alle unge få, for det er

den rigtige måde, at få dem væk fra kon-
tanthjælpen,” mener Lisbeth Jensen. H

mail@martinhammer.dk

På Bornholm bliver den
kontanthjælp, der skulle
udbetales til ledige unge,
forvandlet til elevløn, og de
unge får en uddannelse. 

Af Martin Hammer 

kontanthjælp
bliver til løn

Pernille Andersen og 
Michella Nielsen har taget
imod tilbuddet om en 
uddannelse til service-
assistent.

Af Martin Hammer   H foto:  Berit Hvassum

En frem-
tid som
service-
assistent
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bare væk. Hun var
længe usik ker på,
om hun var parat til
et studieforløb, men
slog til, fordi hun
ikke vid ste, om hun
ville få chancen
igen. Og det har hun
ikke fortrudt.

“Vi har det sjovt, lærerne er
søde, og så lærer jeg noget, jeg
kan bruge,” fortæller hun. Hun
håber, at uddannelsen vil føre
til et arbejde i en kantine med
servering og lidt rengøring.

Går efter drømmen
Siden Michella Nielsen på 20
år forlod folkeskolen for tre et
halvt år siden, har hun kun
haft enkelte småjobs og ellers
været på kontanthjælp. Det er
svært at finde arbejde på øen.

“De foretrækker én med al
mulig erfaring og uddannelse.

Det har jeg fået at vide så man -
ge gange,” siger hun. 

Michella Nielsen har tid-
 ligere prøvet at anrette mad
og servere. Det var sjovt, og
hun fik at vide, at hun er god
til mennesker. Allerhelst kun -
ne hun tænke sig at blive ansat
på et hotel med kontakt til
man ge mennesker, og hvor
der hele tiden sker en masse.

“Det er dejligt at komme ud
blandt mennesker og gøre
dem glade og få ros,” siger
hun.  

Hvis de unge gennemfører
det fælles grundforløb, er de
sikret en ordinær lærlingekon-
trakt med overenskomstmæs-
sig løn, at de får en erhvervs-
uddannelse, og at de bliver
dagpengeberettigede.H

mail@martinhammer.dk

Pernille Andersen
og Michella Niel sen
har skiftet udsig-
ten til lang varig
kontanthjælp ud
med muligheden
for en uddannelse
og job. De er sam -
men med 19 an dre
med i et projekt, Bornholms
Kommune har sat i gang, som
går ud på, at de unges kontant-
hjælp bliver omsat til et
uddannelsesforløb. De kan
vælge enten at blive teknisk
ejendomsmed hjælper eller
serviceassistent. Pernille
Andersen og Michella Nielsen
har begge valgt at fortsætte
inden for serviceassistentlin-
jen. 

Pernille Andersen fik til -
bud det om uddannelse af sin
skolevejleder. Hun kunne ikke
lide at være i skolen og blev

Pernille Andersen (th.)
og Michella Nielsen
snuser til rengøringsfa-
get på Hoffmanns Kur-
suscenter som led i
deres grunduddan-
nelse. Begge er overra-
skede over, hvor meget
de skal vide om kemi,
for at kunne gøre rent.

16.04
Hver tiende arbejder
tit over
FOAs medlemmer må jævn-
ligt tage vagter, der ligger ud
over den arbejdstid, de er
ansat til. 10 procent arbej-
der mere end deres norme-
rede timer mindst en gang
om ugen, og næsten halv-
 delen af medlemmerne gør
det minimum en gang om
måneden. Det fremgår af
svar fra FOAs elektroniske
medlems panel.

13.04
Siger ja til totalt 
rygeforbud
Nul rygning i arbejdstiden
overhovedet, heller ikke
uden for arbejdspladsens
område. Det kan blive nor-
men for alle ansatte i Sorø
Kommune, hvis kommunal-
bestyrelsen følger en indstil-
ling fra kommunens øverste
samarbejdsorgan.

02.04
Karin mister en 
million
Ankestyrelsen har trukket
sin afgørelse tilbage i en sag,
hvor de havde anerkendt al-
vorlig sygdom efter vaccina-
tion mod svineinfluenza som
en arbejdsskade. Karin Søe
Larsen mister en million. 
Sagen var omtalt i januar-
nummeret af fagbladet.

21.03
Hver ottende i 
dagpengefare
Knap hver ottende arbejds-
løse i FOA er i fare for at ryge
ud af dagpengesystemet,
viser en opgørelse fra FOAs
a-kasse. 1.048 eller 12 pro-
cent havde været på dag-
penge i mere end to år. 
De risikerer derfor at ryge 
d af dagpenge-systemet,
når regeringens midlertidige
forlængelse af to-års græn-
sen ophører.

Læs flere nyheder 
på foa.dk
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