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En frem-
tid som
pedel

procent af alle unge i
Danmark har hverken
været i job eller under
uddannelse det sene-
ste halve år. Flere 
undersøgelser viser,
at ungdomsarbejds-
løse får sværere ved
at finde fodfæste på 
arbejdsmarkedet 
senere.

Kilde: Jobcenter Bornholm

Skole og praktik
Uddannelsen består af
30 ugers grundforløb,
hvorefter eleverne
vælger mellem uddan-
nelsen som serviceas-
sistent eller ejendoms-
medhjælper som tager
henholdsvis 2 år og 2½
år på skole og praktik. 

Det koster nul
kroner
Under grundforløbet
på 30 uger får de unge
SU. Beløbet som spa-
res i kontanthjælp
under hele forløbet har
kommunen fået lov at
bruge til den overens-
komstmæssige elevløn
(på ca.9.500,- stigende
til ca. 10.500,- kroner).
Sammen med den
bonus staten betaler
på 70.000,- kr. ved an-
sættelse af en lærling
går regnestykket i nul
for kommunen. Kilde:
Jobcenter Bornholm

Kilde: Jobcenter Bornholm

Unge uden 
arbejde
På Bornholm er 14,1
procent af de 16-29
årige på overførsels-
indkomst. 47 procent
af kontanthjælpsmod-
tagere er under 30. 
Kilde: Jobcenter Bornholm

21 unge kontanthjælpsmodtagere på Bornholm er
netop gået i gang med en uddannelse til ejendoms-
medhjælper eller serviceassistent. Det koster det
samme at uddanne de unge som at have dem på
passiv forsørgelse. Og der bliver brug for de ud-
dannede unge på klippeøen, som over halvdelen
af alle unge vælger at forlade.
“Vores pedeller er gennemsnitligt over 55 år, så

der bliver brug for nye,” siger Jens Ove Knudsen,
næstformand i FOA Bornholm. Han ikke er i tvivl
om, at de unge vil blive efterspurgte. 
“Når der findes erhvervsuddannede, bliver de

valgt. Det så vi, da vi fik uddannede serviceassi-
stenter. Det vil også ske med de uddannede
ejendomsmedhjælpere, og flere af dem vil blive
videreuddannet til ejendomsserviceteknikere,”
forudsiger han. 

Unge skal uddannes
Ordningen betyder, at den lediges fremtidige
kontanthjælp bliver omsat til en lærlingeløn. Kom-
munen har forpligtet sig til at stille lærepladser til
rådighed.
“De unge hører til i uddannelsessystemet ikke på

jobcentrene,” forklarer den bornholmske borgme-
ster Winnie Grosbøll. “Da jeg gik ud af skolen kunne
man arbejde som ufaglært i fiskeindustrien. Det er
slut nu. I dag kræves en uddannelse.” 
Hvis det bornholmske forsøg bliver en succes,

kan ordningen begynde at brede sig. Randers og
Lolland kommuner har allerede meldt deres
interesse.
“Selvom vi har specielle problemer på øen, vil

ordningen kunne bruges alle steder,” vurderer
Jens Ove Knudsen. H

mail@martinhammer.dk

På Bornholm bliver den kon-
tanthjælp, der skulle udbetales
til ledige unge, forvandlet til
elevløn, og de unge får en ud-
dannelse. 

Af Martin Hammer 

Kontanthjælp
bliver til løn

Lasse Persson og Jens
Peter Krogdahl har taget
imod tilbuddet om 
uddannelse til teknisk
ejendomsmedhjælper.

Af Martin Hammer  H foto: Berit Hvassum
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En mandag i starten af februar
er det første hold bestående af
21 unge kontanthjælpsmodta-
gere på vej til virksomheds-
besøg på Bornholms Hospital.
De er kommet med i et pro-
jekt, Bornholms Kommune
har sat i gang, som går ud på, at
de unges kontanthjælp bliver
omsat til et uddannelsesfor-
løb. De kan vælge enten at
blive tekniske ejendomsmed-
hjælpere eller serviceassisten-
ter. 

To tredjedele af de unge har
allerede valgt at uddanne sig
som teknisk ejendomsmed-
hjælper. Lasse Persson, 22 år, er
en af dem. Han har været på
kontanthjælp et års tid. 
“Jeg har ikke kunnet finde et

arbejde,” siger han. “Jeg ønsker
at få et godt arbejde, så jeg
bagefter kan oprette familie.
Det er ikke godt uden arbejde,
for så ender det nemt med en
skilsmisse. For det bruger jeg
gerne tre år på skolebænken.”
Allerhelst ønsker han at
restaurere bygninger, men at
vedligeholde dem er også fint.

Ja uden betænkeligheder
Jens Peter Krogdahl sagde ja
uden betænkeligheder, da
Jobcentret gav ham tilbuddet
om en uddannelse. 

“Jeg har gennemført grund-
uddannelsen på erhvervsud-
dannelsen, men kunne ikke få
nogen elevplads,” fortæller
den 24-årige bornholmer. Jens

Peter Krogdahl har også valgt
ejendomsmedhjælperuddan-
nelsen, men for ham er det
vigtigste bare at komme i
arbejde. 

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

“Jeg var i kommunal
aktivering i et halvt
års tid. Da det var
slut, var det bare ud
igen. Jeg kunne ikke
få et arbejde,” siger
Lasse Persson, der
tror på, at han efter
uddannelsen vil
kunne få et godt job. 

07.02
Ulovlig fyring 
af gravid
Det var i strid med loven om
ligebehandling, da OK-fon-
den fyrede en sosu-assi-
stent ansat på prøvetid. Hun
får nu 120.000 kroner i er-
statning, som svarer til seks
måneders løn plus renter. 

15.02
Mere tryghed, når
jobbet et usikkert
Omkring halvdelen af FOAs
medlemmer er bekymrede
for at blive ramt af arbejds-
løshed. FOA vil derfor relan-
cere dagpenge+, en ordning,
som giver medlemmerne
mulighed for at tegne en
forsikring, der øger under-
støttelsen, hvis de bliver 
arbejdsløse. I dag er under
500 medlemmer forsikret i
dagpenge+. 

14.02
Frokosten er klemt
Mange FOA-medlemmer op-
lever, at det er svært at få
lov til at holde frokostpause.
I FOA Århus henvender et
voksende antal medlemmer
sig, fordi der ikke er sat tid
af til en pause i vagter på
seks timer, for eksempel en
8-14-vagt, oplyser afdelin-
gens formand, Kirsten Nor-
mann Andersen.

13.02
Overenskomst op 
ad bakke
”Vi vidste godt, at det vil
blive vanskeligt at hente for-
nuftige lønstigninger hjem.
Den her meget snævre
ramme gør det bare endnu
sværere.” Sådan kommente-
rer FOAs viceforhandlings-
chef, Jakob Bang, det
overenskomst-forlig, der er
indgået på industriens om-
råde. Det har ikke direkte
betydning for FOAs forhand-
linger, men er alligevel med
til at sætte rammerne.

Læs flere nyheder 
på foa.dk
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