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Folkeskolens
prestige er flosset
Næsten hver anden dansker mener, at folkeskolen slet ikke
eller i mindre grad har prestige. Kun hver tiende mener, at
folkeskolen har høj prestige, viser ny undersøgelse. ”Ærgerligt” og ”alvorligt” lyder reaktionen fra ekspert, forældre,
kommuner og undervisningsministeren.

Skolens rejsehold har i de seneste måneder som led i regeringens 360 graders eftersyn af den danske folkeskole rejst rundt
i landet og besøgt udvalgte folkeskoler, der gør en særlig
indsats på bestemte områder. Men hvis rejseholdets medlemmer har haft tid til at stoppe bussen og tale med almindelige
danskere undervejs, er de gode eksempler blevet blandet med
væsentligt mere negative toner.
En ny undersøgelse, som YouGov Zapera har foretaget
for Momentum, viser, at næsten hver anden dansker mener, at
folkeskolen slet ikke eller kun i mindre grad har prestige. Og
kun én ud af ti mener, at folkeskolen har høj prestige.
Niels Egelund, professor og centerleder på Danmarks
Pædagogiske Universitetsskole, kalder det ”alvorligt”, at folkeskolens prestige er så lav. Det gør det blandt andet sværere

at rekruttere lærere og øger risikoen for, at forældre fravælger
folkeskolen.
»Hvis en organisation har et negativt image, forsvinder
forventningerne til den også, og flere og flere forældre begynder at se sig om efter noget andet og finder en privat skole til
deres børn,« siger Niels Egelund.
Han mener ikke, at den lave prestige tegner et reelt billede
af folkeskolen:
»Det gør mig lidt ked af det, at folk har det indtryk. For
sådan mener jeg altså ikke, at virkeligheden er. Jeg synes, at
folkeskolen får et meget dårligere skudsmål, end den fortjener.«

I hvilken grad mener du, at den danske folkeskole har prestige? (%)
I høj/meget høj grad - 11

Ved ikke - 4

I nogen grad - 38
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Slet ikke/i mindre grad - 46

u

Folkeskole

Af Søren Kudahl, skd@kl.dk

Undervisningsminister Tina Nedergaard (V) mener også overordnet, at den danske folkeskole er god og er blevet bedre i
de seneste år. Derfor er hun ked af den lave prestige i befolkningen.
»Det er meget ærgerligt, og det er et advarselstegn, som
vi alle sammen skal tage meget alvorligt. Ikke mindst kommunerne, som jo driver folkeskolerne,« siger Tina Nedergaard.
Hun mener, den lave prestige blandt andet skyldes, at der
er for mange dårlige eksempler på kommuner og skoler, som
ikke lever op til folkeskoleloven i forhold til eksempelvis antallet
af undervisningstimer.
I kommunernes forening KL er Jane Findahl, byrådsmedlem
i Fredericia og formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg, også
særdeles ærgerlig over, at folkeskolens prestige i befolkningen
er så lav, men hun kan ikke genkende undervisningsministerens billede af, at der er for mange dårlige eksempler. Selv om
Jane Findahl mener, den lave prestige er ufortjent, opfordrer
hun alle folkeskolens aktører til at bruge de triste tal konstruktivt som afsæt til at skabe et nyt syn på folkeskolen. Og
KL foreslår, at kommunerne, staten og skolens øvrige parter
indgår et partnerskab.
»Folkeskolens udfordring er så stor, at vi skal være mange
parter om at løse opgaven. Landspolitikere, kommuner, skoleledere, lærere og forældre skal arbejde sammen om at forandre folkeskolen, så alle elever får et større udbytte af deres
skolegang. Det er eksempelvis veldokumenteret, at elevers
resultater forbedres betydeligt, når forældrene involverer sig
og støtter barnets læring. Skolen skal sørge for, at det kan ske
i langt højere grad,« siger Jane Findahl.
KL forventer i løbet af få uger at præsentere et udspil med
helt konkrete bud på, hvordan elevernes læring i folkeskolen
skal styrkes.
Forældre skal spille mere med
Når man spørger danskerne, hvordan folkeskolen får mere prestige, peger næsten ni ud af ti på, at lærerne skal være dygtige
til deres fag, lærerne skal møde velforberedte, og forældrene
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skal lære børnene, at skolen er vigtig. Det er de tre topscorere,
men også de følgende pladser er besat med udsagn, hvor
lærerne eller forældrene er nøglepersonerne. Derimod lægger
under halvdelen af danskerne vægt på, at eleverne ligger i top
fem i internationale sammenligninger, som ellers er et erklæret
mål for statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).
Forældrene er klar til at påtage sig en stærkere rolle i
folkeskolen. Det siger Benedikte Ask Skotte, formand for forældreorganisationen Skole og Samfund. Men hun efterlyser, at
skolelederne og lærerne bliver bedre til at ruste forældrene til,
hvordan de kan bidrage positivt til skolen og børnenes læring.
»Man skal være tydelig omkring, hvad folkeskolen er, og
hvilken rolle forældrene kan spille. Det er uhyggelig vigtigt, at
forældre ser dem selv i en rolle på skolen, og at de ikke selv
skal opfinde rollen. Man skal se det enkelte forældrepar som
unikt for deres barn og sige til forældrene, at de er en stor ressource for deres børns læring,« siger Benedikte Ask Skotte.
Hun ønsker et tættere samarbejde mellem lærere og forældre, hvor lærerne orienterer mere om, hvad de arbejder med i
undervisningen og giver bud på, hvordan forældrene kan støtte
op om det derhjemme.
»Vi skal være opmærksomme på, at den enkelte forælder er
meget optaget af det enkelte barn og heldigvis for det. Men vi
skal også være opmærksomme på, at vi forældre kan bidrage
til et velfungerende fællesskab, og fællesskabet er vigtigt for
børnenes læring. Den involvering skal vi lære forældrene, og
det kan vi gøre, inden børnene starter i skolen,« siger Benedikte Ask Skotte.
Det er lærerne helt med på, fortæller Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening. Og lærerforeningen drøfter netop med Skole og Samfund, hvordan de kan
lave noget fælles inspirationsmateriale, som forældrene får,
allerede når de melder deres børn ind i skolen.
Lærerne skal være dygtigere
Anders Bondo Christensen er i det hele taget meget enig i
danskernes vurdering af, at lærere og forældre er absolutte

Hvis folkeskolen skal opnå mere prestige, kræver det, at: (%)
Helt/delvist enig
Lærerne er dygtige til deres fag
Lærerne møder velforberedte til undervisningen
Forældrene lærer børnene, at skolen er vigtig
Lærerne er dygtige til at motivere eleverne
Forældrene giver eleverne positive forventninger til skolen
Forældrene tager ansvar for elevernes adfærd i skolen
Lærerne møder til tiden
Alle elever kan læse efter endt skolegang
Forældrene involverer sig aktivt i skolen
Politikerne er optaget af ny viden om, hvordan folkeskolen bliver bedre
Alle elever kan gennemføre en ungdomsuddannelse
Der er bred politisk opbakning, når der skal laves ændringer i folkeskolen
Politikerne udtrykker høje forventninger til folkeskolens resultater
Danske elever ligger i top 5 i internationale undersøgelser inden
for læsning, matematik og naturfag
Det bliver sværere at blive optaget på læreruddannelsen
Lærerne får resultatløn

88
87
86
85
84
84
83
81
78
72
67
67
58
47
38
25

Om undersøgelsen
YouGov Zapera har gennemført undersøgelsen for Momentum. 1.001 repræsentativt udvalgte danskere mellem
15 og 75 år har udfyldt et internetbaseret spørgeskema i
marts 2010.
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nøglepersoner i jagten på en bedre folkeskole med højere
prestige i befolkningen. Han mener, at der er et stort uudnyttet potentiale i at styrke forældresamarbejdet. Og så er han
ivrig efter at styrke det punkt, som flest danskere udpeger som
afgørende for folkeskolens prestige: At lærerne er dygtige til
deres fag.
»Der er ingen tvivl om, det giver skolen prestige, at der er
nogle dygtige lærere, som tager ansvar for undervisningen.
Det er helt afgørende, og det er derfor, vi vil skabe endnu
dygtigere lærere med vores forslag om en femårig læreruddannelse. Og det er derfor, vi har sagt til statsministeren, at
han bør give et efteruddannelsesløfte til lærerne, ligesom han
har givet et læseløfte til børnene. Hvis alle lærere havde ret og
pligt til løbende efteruddannelse, ville det også skabe dygtigere lærere,« siger Anders Bondo Christensen.
Jane Findahl, formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg,
vil ikke forholde sig direkte til lærerforeningens ønske om et
efteruddannelsesløfte, men hun er enig i, at efteruddannelse af
lærerne er meget vigtigt:
»Lærerne skal kunne mere end at lede elevernes daglige
læring. De skal også kunne udvikle skolens praksis ud fra
analyser af viden og resultater fra forskning og praksis. Det kan
for eksempel ske i forbindelse med udviklingsprojekter på de
enkelte skoler, hvor der også inddrages viden om forskningsresultater.«
Det kommer ikke bag på lærernes formand, Anders Bondo
Christensen, at folkeskolens prestige er så lav:
»Jeg ville nok også selv svare, at den ikke har nogen særlig
høj prestige. Når man i den bedste sendetid igen og igen og
igen hører landets statsminister og de ansvarlige politikere
sige ”vi har verdens dyreste folkeskole, men resultaterne er
absolut ikke de bedste”, har det altså konsekvenser. Det er
det brand, som politikerne har valgt at give folkeskolen, som
statsministeren samtidig kalder Danmarks vigtigste samfundsinstitution. Og det er simpelthen tåbeligt.«
Undervisningsminister Tina Nedergaard tager Anders
Bondo Christensens ord til sig og vil reflektere over, hvordan

politikerne selv taler om folkeskolen. Men hun mener grundlæggende, det er positivt, at der er stor politisk bevågenhed på
folkeskolen.
»Det er helt afgørende, at vi ikke stikker hovedet i busken
og ikke vil vide af, at der er problemer. Og derfor er det også
meget positivt, at statsministeren – landets nummer ét – har
sat det så højt på sin dagsorden, at vi har en god skole, som
vi kan gøre endnu bedre. Og der er kun ét, der tæller: Resultaterne. Vi kan ikke opretholde og udbygge vores nuværende
velfærd, hvis vi ikke har en supergod skole,« siger undervisningsministeren.
Statsminister Lars Løkke Rasmussen lancerede i sin
nytårstale et såkaldt 360 graders eftersyn af den danske
folkeskole. Eftersynet blev indledt med en række møder med
folkeskolens organisationer sidst i januar, hvorefter regeringen
nedsatte ”Skolens rejsehold”. Rejseholdets seks medlemmer
under ledelse af Jørgen Søndergaard, direktør for SFI – Det
nationale Forskningscenter for Velfærd, har i de seneste måneder blandt andet besøgt en stribe folkeskoler og ungdomsuddannelser. Og arbejdet skal først i juni munde ud i en rapport
med en række anbefalinger til, hvad der skal ændres, hvis vi
skal have en folkeskole i verdensklasse.
Ifølge undervisningsminister Tina Nedergaard er målet med
eftersynet ikke blot, at elevernes resultater i folkeskolen skal
blive bedre. Det skal også give sig udslag i, at der for alvor
rykkes noget i forhold til målet om, at 95 procent af en årgang
skal have en ungdomsuddannelse. Det har stået i stampe i de
seneste år.
»Børnene skal trives og have det godt i skolen. De skal
lære noget, og så skal de også få lysten til at lære mere. Det
skal være en grundlæggende drivkraft i folkeskolen,« siger Tina
Nedergaard.
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Jobcentre kvæles
i regler og krav
Af Jens Jørgensen, jjr@kl.dk, og Søren Kudahl, skd@kl.dk

Jobcentercheferne mener, at antallet af statslige regler og
krav bare stiger og stiger, viser ny undersøgelse. Medarbejderne i jobcentrene bruger mere tid på administration i dag
end for tre år siden trods regeringens forsøg på at afbureaukratisere. Og det tager tid fra jobcentrenes primære
opgave med at skaffe de ledige i arbejde. Beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) har netop iværksat ny ”væk med
bøvlet”-kampagne, men chefer og medarbejdere i jobcentrene tvivler på effekten.

Hver uge sine nye statslige regler og krav, som man skal
forsøge at leve op til, uagtet at den megen administration tager
tid fra arbejdet med at få de ledige i arbejde. Sådan oplever
cheferne i landets jobcentre deres hverdag. Hele 19 ud af 20
jobcenterchefer vurderer i en ny Momentum-undersøgelse,
at der er blevet flere regler og krav til jobcentrene fra statens
side i løbet af de seneste par år. Ikke en eneste jobcenterchef
vurderer, at der er blevet færre regler.
Det er stik imod de intentioner, som regeringen har meldt
ud gennem flere år. Efter flere års analyser af, hvordan bureaukratiet i jobcentrene kunne reduceres, var et af Claus Hjort
Frederiksens (V) sidste politiske forlig som beskæftigelsesminister, da han i februar 2009 indgik en aftale om at forenkle
reglerne for jobcentrene på tre konkrete områder. Men lige lidt
har det altså hjulpet. Det siger blandt andre Karen Skau, chef
for jobcentret i Norddjurs Kommune.
»Vi oplever ikke, at der har været en afbureaukratisering.
Der er bare kommet en ny regel til, når en anden er blevet
fjernet. Så sent som den anden dag kom der et nyt meget de4 - MOMENTUM 05 - 11. MAJ 2010

taljeret notat med retningslinjer for, hvordan vi skal registrere
og indberette data på beskæftigelsesområdet, som vi så også
skal sætte os ind i og rette systemerne ind efter,« siger Karen
Skau.
Administration fylder det meste
De mange regler gør, at medarbejderne i jobcentrene bruger
megen tid på administration. En undersøgelse, som konsulentfirmaet Deloitte gennemførte i foråret 2007, viste, at medarbejderne gennemsnitligt brugte 45 minutter ud af hver time på
administrative opgaver. Kun to procent af jobcentercheferne
mener, at det administrative tidsforbrug er faldet siden da,
mens halvdelen mener, at niveauet er uændret, og hele 42
procent mener, at de bruger mere end 45 minutter pr. time på
administration i dag.
Den nuværende beskæftigelsesminister, Inger Støjberg
(V), har heller ikke haft nogen heldig hånd med at forenkle
reglerne, siden hun tiltrådte som minister i april 2009. Ifølge en
undersøgelse, som Dansk Socialrådgiverforening har foretaget på baggrund af databasen Retsinformation, har Beskæftigelsesministeriet haft travlt med at fabrikere nye regler på
beskæftigelsesområdet det seneste års tid. Faktisk mere end
én ny regel om ugen.
»Det er jo ikke bare noget, vi oplever, at der er kommet
flere regler og krav. Vores undersøgelse viser, at der er kommet ikke mindre 72 nye love, bekendtgørelser, cirkulærer og
vejledninger til, siden Inger Støjberg satte sig i ministerstolen.
Så det er ikke just blevet mere enkelt at være hverken ledig
eller socialrådgiver med Inger Støjberg som minister,« siger
Bettina Post, formand for Dansk Socialrådgiverforening.
Inger Støjberg mener ikke, at socialrådgiverforeningens undersøgelse giver noget reelt billede af, om der er blevet mere
eller mindre bureaukrati, fordi det også kræver en ændring af
en lov eller bekendtgørelse, når den skal gøres enklere. Og
hun mener, at regeringens arbejde for forenkling har gjort en
forskel. Men hun anerkender jobcenterchefernes oplevelse af,
at der stadig er alt for meget bureaukrati.

Vurderer du, at der er blevet flere eller færre regler og krav til jobcentrene fra
statens side i de seneste par år? (%)
Mange flere		

36

Flere		

58

Samme niveau		

06

Færre/meget færre		

00

En tidsregistrering i foråret 2007 viste, at medarbejderne i jobcentrene gennemsnitligt brugte 45 minutter ud af hver time på administrative opgaver.
Hvordan vurderer du, at tidsforbruget til administrative opgaver har udviklet
sig siden da? (%)
Faldet - 2

Samme niveau - 50

Ved ikke - 6

Steget - 42

Kilde: Momentum. Undersøgelse blandt cheferne for de 91 kommunale
jobcentre. 66 jobcenterchefer har besvaret det internetbaserede spørgeskema
i perioden 19.-28. april 2010, hvilket svarer til en svarprocent på 73.

Kilde: Momentum. Undersøgelse blandt cheferne for de 91 kommunale
jobcentre. 66 jobcenterchefer har besvaret det internetbaserede spørgeskema
i perioden 19.-28. april 2010, hvilket svarer til en svarprocent på 73.

»Jeg kan sagtens følge frustrationen, og det er også derfor,
jeg har sat en ny afbureaukratiseringsbølge i gang. Jeg tror på,
at man kan forenkle. Der skal nok være nogle blanketter, kolonner og skemaer, som man kan slippe for at udfylde i fremtiden.
Og meningen er, at alt unødvendigt bøvl skal væk,« siger Inger
Støjberg.
Det nye forsøg på at komme bureaukratiet til livs blev søsat
den 22. april på hjemmesiden vækmedbøvletinger.dk, hvor alle
frem til den 1. juni 2010 kan komme med forslag til regler og
arbejdsgange, der bør fjernes. Og Inger Støjberg glæder sig
over, at der allerede i løbet af de første par uger kom mere end
200 forslag fra jobcentre, virksomheder, ledige og andre.

bøvlede regler, som kan skæres væk. Men jeg savner, at ministeren selv udpeger, hvilke regler hun gerne vil luge ud i,« siger
socialrådgivernes formand, Bettina Post.
Inger Støjberg holder fast i, at hendes nye kampagne kan
gøre en positiv forskel for bureaukratiet i jobcentrene:
»Det er nemmere at sige afbureaukratiseringsreform, end
det er at gennemføre den. Men jeg synes, man skal tage kampagnen i den ånd, den er sat i verden. Nemlig at jeg gerne vil
høre på alle, der har en god idé til at afbureaukratisere. Og jeg
vil gå gennem alle forslagene med en tættekam, og så er jeg
selvfølgelig indstillet på at fjerne alt det, som er unødvendigt.«
De mange regler og krav går ud over jobcentrenes egentlige formål, mener jobcentercheferne. Halvdelen af dem vurderer i Momentums undersøgelse, at jobcentrenes væsentligste
fokuspunkt i øjeblikket er at overholde statslige proceskrav
frem for eksempelvis at metodeudvikle jobcentrenes indsats:
»Overholdelsen af alle reglerne kommer til at styre frem for
det, der egentlig skulle være vores opgave, nemlig at få folk i
job. Og på den måde kommer vores hverdag nogle gange til at
minde om samlebåndsarbejde,« siger Karen Skau, jobcenterchef i Norddjurs Kommune.
Den frustration deles af Jakob Duvå, jobcenterchef i Rødovre Kommune:
»Vi kan jo snart ikke bruge socialrådgivere til sagsbehandling, men må ansætte jurister, hvis vi skal håndtere det her fejlfrit. Så kan vi godt gøre det fejlfrit, men de er bare ikke særlig
gode til at få folk i job.«

Ny kampagne batter ikke
Jakob Duvå, chef for Rødovre Kommunes jobcenter, føler ikke,
at de hidtidige forsøg på afbureaukratisering har ændret noget.
Han erkender derfor også, at det er så som så med lysten til at
kaste sig over et nyt afbureaukratiseringsprojekt.
»Jeg giver ikke meget for den nye kampagne. Forstå mig
ret. Jeg synes, bøvlet skal væk, men man hjælper ikke på
forholdet mellem administration og kontakt med borgerne, når
man gør det på den her måde. Og hvis det alene er et spørgsmål om at fjerne noget på en blanket, samtidig med at man
indfører en række nye spørgsmål på nogle andre blanketter, er
det uambitiøst,« mener Jakob Duvå.
Han mener, det er nødvendigt at se på området med helt
friske øjne, hvis det skal batte noget:
»Lovgivningen skal laves grundlæggende om, hvis man skal
gøre noget ved det her. Vi skal have langt færre procesregler.
Det hjælper ikke at ændre på en detalje i en blanket eller lave
ti målgrupper om til fire. Det er da selvfølgelig meget godt at
gøre, men det er ikke noget, der flytter noget som helst, når
det kommer til stykket.«
Heller ikke blandt socialrådgiverne er håbet om et arbejdsliv med færre regler stort:
»Vi støtter selvfølgelig op om initiativet og deltager også
med nogle fokusgrupper, som skal komme med forslag til
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Det statslige beskæftigelsessystem
* Arbejdsmarkedsstyrelsens primære opgave er at understøtte
et fleksibelt og velfungerende arbejdsmarked. Koster 127,2 millioner kroner og beskæftiger 188 fuldtidspersoner i 2010.
* Arbejdsdirektoratets primære opgave er at føre tilsyn med akasser og jobcentre. Koster 91,5 millioner kroner og beskæftiger 113 fuldtidspersoner i 2010.
* De fire beskæftigelsesregioners primære opgave er at analysere og overvåge resultater og effekter af jobcentrenes indsats.
Koster 136,6 millioner kroner, hvis man ser bort fra de såkaldte
workindenmark-centre og andre specialfunktioner. Beskæftiger
179 fuldtidspersoner i 2010.

Bureaukrati avler bureaukrati
Af Jens Jørgensen, jjr@kl.dk, og Søren Kudahl, skd@kl.dk

De mange regler og krav på beskæftigelsesområdet kommer ikke ud af det blå. Næsten 500 mennesker i Arbejdsmarkedsstyrelsen, Arbejdsdirektoratet og de statslige
beskæftigelsesregioner er beskæftiget med at administrere, analysere og kontrollere beskæftigelsesindsatsen
og jobcentrene. Det koster staten over 350 millioner kroner
om året. Kommunerne mener, at beskæftigelsessystemet
trænger til en slankekur.

Sidste sommer overtog kommunerne det fulde ansvar for at
skaffe job og uddannelse til de ledige, mens staten formelt trak
sig ud af jobcentrene. Men det betyder mildest talt ikke, at staten ikke stadig er involveret. Et kig i finansloven for 2010 viser,
at staten bruger over 350 millioner kroner på Arbejdsmarkedsstyrelsen, Arbejdsdirektoratet og de statslige beskæftigelsesregioner, og at der i alt er 480 fuldtidspersoner ansat. Bare i
de fire beskæftigelsesregioner, hvis opgave er at analysere og
overvåge jobcentrenes indsats, er 179 personer ansat, hvis
man fratrækker de medarbejdere, som arbejder i de såkaldte
workindenmark-centre. Det svarer til cirka to medarbejdere pr.
kommunalt jobcenter.
Anne Haarløv, jobcenterchef i Roskilde Kommune, ryster
på hovedet af de mange statslige instanser, der har til formål
at administrere, analysere og kontrollere beskæftigelsesindsatsen og de medarbejdere i jobcentrene, som står for den
direkte kontakt med dem, det i sidste ende handler om – de
ledige. Tallene viser, at der i dag er én statslig medarbejder
ansat til at overvåge, analysere og kontrollere for hver cirka 13
medarbejdere i jobcentrene, der har den direkte kontakt til de
ledige.
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»Der er et eller andet absurd ved, at vi skal have så mange
led med så mange medarbejdere til at kontrollere, at vi gør det
rigtige herude i virkeligheden. Det er overdrevet, at ufleksibel
administration skal fylde så meget i forhold til de store udfordringer, der stiller store krav til os om innovativ tænkning,«
siger Anne Haarløv, som mener, at specielt beskæftigelsesregionerne er et misfoster, som burde nedlægges:
»Det danske arbejdsmarked er for lille til både regionale
og centrale strukturer. Regionerne bliver faktisk yderligere et
led i problemet med uhæmmet fokus på kontrol. Jobcentrene
har langt mere brug for faglig inspiration. De opgaver, som
regionerne udfører, kunne laves centralt og med færre medarbejdere.«
Erik Nielsen, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg, er også skeptisk over for det omfattende statslige beskæftigelsessystem.
»Det virker ude af proportioner at bruge så mange ressourcer i staten, når det er i kommunerne, den konkrete indsats
ligger. Og det er formentlig en væsentlig del af forklaringen på,
at bureaukratiet i jobcentrene bare vokser og vokser. Der er
simpelthen for mange mennesker, som lever af at kontrollere
og finde på nye regler til jobcentrene,« siger Erik Nielsen.
Beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) afviser, at statens beskæftigelsessystem er blevet for stort.
»Vi skal hele tiden kigge på, om noget skal ændres. Jeg er
ikke sådan en systembevarende politiker. Men målet er jo, at
man som ledig skal have den bedst mulige hjælp. Og derfor
skal vi blandt andet holde øje med, om folk får de tilbud, som
de skal have til tiden,« siger Inger Støjberg, som også forsvarer
behovet for beskæftigelsesregionerne:
»Vi skal virkelig passe på med ikke bare at opbygge et
tungt system, men vi skal omvendt også i den her kæmpe decentraliseringsøvelse med de kommunale jobcentre sikre, at vi
ikke taber viden og opsamling af resultater. Og ikke mindst formidlingen af både viden og resultater. Og derfor synes jeg, det
er helt afgørende, at vi har fire stærke beskæftigelsesregioner.«

Tema: Beskæftigelse

Kommunale jobcentre
på overarbejde
Af Søren Kudahl, skd@kl.dk, og Jens Jørgensen, jjr@kl.dk

Jobcentrene har nu været kommunernes fulde ansvar i ni
måneder, og det har en været en periode med damp på
kedlerne. Der er blevet mere end 60.000 flere ledige, og
jobcentrene holder langt flere jobsamtaler og sender flere
i aktivering. To ud af tre jobcenterchefer mener, at jobcentrene fungerer bedre i dag, end da ansvaret var delt mellem
staten og kommunerne. Beskæftigelsesministeren er også
meget tilfreds. Fagbevægelsen mener stadig, at de kommunale jobcentre var en dårlig idé.

41 samtaler med dagpengemodtagere pr. arbejdsdag. Sådan
var virkeligheden på et gennemsnitligt dansk jobcenter i
februar måned, hvor i alt 73.732 modtagere af dagpenge var
til en individuel jobsamtale på jobcentret. Dertil kommer de
kontanthjælpsmodtagere, som også var til en snak om deres
situation.
Tallet siger en hel del om, hvor meget jobcentrene har haft
at se til, siden de pr. 1. august 2009 blev et rent kommunalt
ansvar. Året før, i februar 2009 – hvor staten og kommunerne
delte ansvaret for jobcentrene – blev der til sammenligning
kun holdt 41.759 jobsamtaler. Det svarer til 23 samtaler pr.
arbejdsdag i et jobcenter.
Tallene, som er de seneste fra Arbejdsmarkedsstyrelsens
portal jobindsats.dk, fortæller selvfølgelig først og fremmest
historien om, at de rent kommunale jobcentre har fået deres
ilddåb i en periode, hvor ledigheden har været stærkt stigende.
De seneste ledighedstal viser, at der i marts var 183.116
personer, som stod uden job. Det er over 60.000 flere, end i
måneden inden kommunerne fik det fulde ansvar for jobcentrene.

Men ifølge Erik Nielsen, borgmester i Rødovre og formand
for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg, viser tallene også,
at de kommunale jobcentre i høj grad har formået at sætte
tempoet op og øge kadencen for at hjælpe de nye ledige i job
eller uddannelse. Han hæfter sig blandt andet ved, at det trods
betydeligt flere ledige alligevel lykkes at aktivere en større andel
af dem. I februar 2010 var 21,1 procent af dagpengemodtagerne i aktivering mod kun 17,5 procent et år tidligere, hvor
staten havde ansvaret for de ledige på dagpenge.
»Der har været en klart stigende aktivitet i jobcentrene,
som bør dræbe debatten om, at kommunernes overtagelse af
jobcentrene vil betyde, at indsatsen for de ledige vil blive nedprioriteret til fordel for andre kommunale opgaver. Tværtimod
betyder det enstrengede system, at vi bedre kan udnytte ressourcerne og tænke i, hvad den enkelte ledige netop behøver
for at blive hjulpet i job,« siger Erik Nielsen og henviser til, at
de ledige før reformen blev modtaget af forskellige medarbejdere i jobcentrene, alt efter om de var medlem af en a-kasse
eller ej.
Erik Nielsen bakkes op af cheferne for jobcentrene. I en undersøgelse, som Momentum har foretaget blandt alle jobcenterchefer, erklærer næsten to ud af tre, at jobcentrene fungerer

: Der har været en klart stigende aktivitet i jobcentrene,
som bør dræbe debatten om,
at kommunernes overtagelse
af jobcentrene vil betyde, at
indsatsen for de ledige vil
blive nedprioriteret til fordel
for andre kommunale opgaver
Erik Nielsen, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg
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Kilde: KL på baggrund af registeret for arbejdsmarkedsstatistik (RAM) og
AMANDA

Kilde: KL på baggrund af registeret for arbejdsmarkedsstatistik (RAM) og
Arbejdsmarkedsportalen

bedre i dag end for et år siden. 27 procent mener ikke, der
er nogen forskel, mens kun ni procent mener, at jobcentret
fungerer dårligere.
Karen Skau fra Norddjurs Kommune er en af de jobcenterchefer, som mener, at det enstrengede system betyder, at
jobcentret løser sine opgaver bedre i dag end tidligere.
»Der er en anden sammenhængskraft i jobcentret, og
det betyder, at vi kan tage nogle hurtigere initiativer. Hvis vi
eksempelvis skal aftale nogle tilbud med en erhvervsskole, har
vi hurtigt overblikket over, hvor mange kontanthjælpsmodtagere og hvor mange forsikrede ledige det tilbud kunne være
relevant for, og om det er muligt at sammensætte et hold. Og i
kontakten med virksomhederne gør det også tingene nemmere, at vi har overblikket over alle de ledige,« siger Karen Skau.

ja til en katastrofal model for, hvordan økonomien skrues sammen. Vi havde selvfølgelig håbet, at kommunerne selv havde
afsat tilstrækkeligt med ressourcer, men det er desværre ikke
sket,« siger Lizette Risgaard.
Hun peger blandt andet på, at jobcentrene er blevet
dårligere til at overholde de formelle krav til, hvornår de ledige
skal til samtale og i aktivering. Alle dagpengemodtagere har
eksempelvis ret til en individuel jobsamtale med jobcentret
mindst hver tredje måned, og selv om der blev holdt 61.865
samtaler til tiden i februar 2010, hvilket er hele 23.000 flere
rettidige samtaler end i februar året før, betyder det, at 16,1
procent af dagpengemodtagerne ikke fik en samtale til tiden i
februar 2010 mod blot 7,7 procent året før.
Erik Nielsen, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg, siger, at kommunerne naturligvis skal overholde

Ros fra minister
Beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) mener også, at de
rent kommunale jobcentre har vist, at de kan løfte opgaven.
»Jeg er meget tilfreds med den iver og ånd, som man er
gået til det her med i jobcentrene. Jeg synes faktisk ikke, der er
en finger at sætte på den måde, som medarbejderne og ledelsen i jobcentrene har klaret det på. Og det tjener dem endnu
mere til ære, at det er sket på et tidspunkt, hvor tingene har
været ekstra vanskelige på grund af den stigende ledighed,«
siger Inger Støjberg.
Både oppositionen i Folketinget, arbejdsgiverorganisationer og fagbevægelsen var stærkt kritiske over for, at kommunerne overtog ansvaret for de ledige. Og hos LO-næstformand
Lizette Risgaard er den skepsis ikke forduftet efter ni måneder
med rent kommunale jobcentre. Hun henviser blandt andet
til en rundspørge, som LO’s netavis avisen.dk har foretaget
blandt en række a-kasser, og hvor et stort flertal mener, at
jobcentrene er blevet dårligere.
»Hvis man skal se overordnet på det, synes jeg ikke, det er
gået særlig godt. Men det er vigtigt for mig at sige, at det ikke
er de ansatte i jobcentrenes skyld. Kommunerne har været så
forhippede på at få opgaven med jobcentrene, at de har sagt
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: Hvis man skal se overordnet
på det, synes jeg ikke, det er
gået særlig godt. Men det er
vigtigt for mig at sige, at det
ikke er de ansatte i jobcentrenes skyld
Lizette Risgaard , næstformand i LO

Hvordan vurderer du, at jobcentret løser sine opgaver i dag sammenlignet med
for et år siden? (%)
Dårligere - 9

Hverken/eller - 27

Bedre - 64

Kilde: Momentum. Undersøgelse blandt cheferne for de 91 kommunale
jobcentre. 66 jobcenterchefer har besvaret det internetbaserede spørgeskema
i perioden 19.-28. april 2010, hvilket svarer til en svarprocent på 73.

lovgivningens krav om, hvornår de ledige har ret til samtaler
og aktivering. Men han er samtidig stærkt skeptisk over for de
nuværende krav.
»Jobcentrenes fokus bør være stift rettet mod den indsats,
der har størst effekt for den enkelte ledige. Og der er altså stor
forskel på ledige. Nogle har meget brug for en intensiv kontakt
med jobcentret eller hurtig aktivering, mens andre ikke har
gavn af det. Derfor er det spild af jobcentrenes ressourcer, når
de tvinges til at opfylde firkantede krav,« siger Erik Nielsen.
Som dokumentation henviser han til, at der ikke er nogen
sammenhæng mellem, hvilke jobcentre der er bedst til at få ledige i uddannelse eller job, og hvem der er bedst til at opfylde
kravene om rettidighed.
Beskæftigelsesminister Inger Støjberg mener ikke, at
de faldende tal for rettidigheden har nogen forbindelse til,

Antal ledige
200.000

183.116

at jobcentrene er blevet rent kommunale. Hun henviser til,
at opgørelsesmetoden er blevet ændret, og at reglerne for
indsatsen for ledige under 30 år samtidig er blevet ændret.
Det betyder, at de nu skal aktiveres efter højest tre måneders
ledighed mod tidligere seks måneder.
Beskæftigelsesministeren vil ikke høre tale om, at der bør
slækkes på reglerne for, hvornår de ledige har ret til samtaler og aktivering. Hun mener, at der allerede i dag er vide
muligheder for, at jobcentrene kan tage udgangspunkt i den
enkeltes behov inden for nogle mindstekrav om rettidighed,
som hun finder helt rimelige:
»Det er et spørgsmål om respekt over for de ledige. Beskæftigelsessystemet er jo bygget op omkring rettigheder og
pligter, og når der er pligter for de ledige, skal der også være
rettigheder. Og det er så blandt andet, at man skal have sin
aktivering og sine samtaler til tiden. Så det holder jeg fast i.«
Anneth Jensen, chef for jobcentret i Vejen Kommune, anerkender, at de ledige skal have en sikkerhed for, at de får en
vis hjælp fra jobcentret. Men hun mener, at der er brug for en
opblødning af reglerne:
»Vi skal huske, hvad vi er sat i verden for. Vores primære
opgave er jo at skaffe ledige i beskæftigelse og uddannelse.
Derfor er det noget skidt, når vi taler mere om, hvornår vi skal
tale med folk, end hvad vi taler med dem om.«

150.000

100.000

82.442

50.000

mar 08

sep 08

mar 09

sep 09

mar 10

Note: Tallene viser den faktiske ledighed inklusive de aktiverede ledige
Kilde: Danmarks Statistik
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De unge er jobcentrenes
smertensbørn
Af Søren Kudahl, skd@kl.dk, og Jens Jørgensen, jjr@kl.dk

De unge uden uddannelse er den største udfordring for
jobcentrene i øjeblikket, siger et stort flertal af jobcentercheferne i ny undersøgelse. Typisk har de unge haft et
ufaglært job i nogle år, som er blevet nedlagt under krisen.
Og nu har de ikke overskud eller evner til at tage en uddannelse. Tallene viser også, at unge har størst risiko for
at blive langtidsledige. Målrettet uddannelse er vejen frem,
mener forsker.

De svageste unge kan blive de største ofre for den økonomiske krise. I en ny Momentum-undersøgelse siger over halvdelen af landets jobcenterchefer, at ledigheden blandt unge,
som ikke har en uddannelse eller umiddelbart kan gennemføre
en, er den største aktuelle ledighedsudfordring. Og hele 83
procent af jobcentercheferne placerer ungeledigheden som en
af de to største udfordringer i øjeblikket.
Jobcentret i Helsingør Kommune er et af de jobcentre,
hvor udfordringen med de unge fylder rigtig meget i øjeblikket,
fortæller jobcenterchef Pernille Madsen.
»Vi ser specielt en hel del unge, som har arbejdet på en
fabrik i nogle år og nu er blevet ledige. De har kunnet gemme
sig lidt i en fabrikshal, hvor de måske har stået i et hjørne og
klaret en bestemt opgave. Nogle af dem gemmer måske også
på psykiske problemer. Og de kan være svære at placere i et
andet job – eksempelvis i et supermarked, hvor der er travlt,
og man skal kunne håndtere mange kolleger og kunder,« siger
Pernille Madsen.
Den gruppe unge har typisk heller ikke umiddelbart evner
eller motivation til at gennemføre en uddannelse, og jobcentret
skal derfor være i stand til at tænke nyt og alternativt.
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»Der skal laves en anderledes indsats for de unge, vi får ind
i dag, og vi skal hele tiden overveje, om vi har de rigtige værktøjer. De magter ikke at få taget en uddannelse, og den type
job, som de tidligere kunne få, er der blevet færre af, og de
kommer ikke igen. Men vi har konstant fokus på mulighederne
for at tilgodese de unge med manglende boglige forudsætninger,« siger Pernille Madsen.
Flest unge bliver langtidsledige
I Vejen Kommune har jobcenterchef Anneth Jensen også
skarpt fokus på de unge uden uddannelse, som er blevet
ledige under krisen. Vejen er hårdt ramt i forhold til at miste
ufaglærte job, specielt fordi den store producent af vindmøllevinger LM Wind Power med hovedsæde i Lunderskov tæt ved
Vejen har været gennem flere store fyringsrunder i løbet af de
seneste år. Og her er mange unge ufaglærte blevet ramt.
»Opsvinget var ikke nødvendigvis godt for disse unge mennesker, fordi det var nemt at finde et ufaglært job, da de gik
ud af folkeskolen eller en ungdomsuddannelse. Og nu er de
så pludselig blevet fyret, og de står stadig uden uddannelse,«
siger Anneth Jensen.
De tørre tal viser også, at de unge er dem, der er blevet
ramt hårdest af den stigende ledighed. 5,6 procent af de
25-29-årige var arbejdsløse i marts, og det er dermed den
aldersgruppe, hvor den største andel er ledige. Og det er samtidig den gruppe, hvor andelen af ledige er steget mest, siden
arbejdsløsheden begyndte at stige i sommeren 2008.
En ny analyse fra Beskæftigelsesministeriet viser, at de
25-29-årige også er den aldersgruppe, hvor flest ender som
langtidsledige. Samtidig er der en meget klar tendens til, at
personer uden højere uddannelse end folkeskolen oftere bliver
langtidsledige. De har næsten tre gange så stor risiko for at
blive langtidsledige som personer med en kompetencegivende
uddannelse.
For Lizette Risgaard, næstformand i LO, er det derfor også
utrolig vigtigt, at vi får motiveret de unge ledige til at begynde
på en uddannelse.

Hvor ligger den største udfordring i forhold til den aktuelle ledighedsudvikling? (%)
Ledige fordelt på aldersgrupper (% af arbejdsstyrken)

Ledighed blandt unge, som ikke umiddelbart kan
gennemføre en erhvervsuddannelse			

53

Ledighed for ufaglærte, som kommer fra industrien
og byggefagene					

26

Stigende marginalisering af svage grupper
(fysiske, psykiske og sociale problemer)			

19

Dimittendledighed					

13

Seniorledighed					

10

Ledighed blandt grupper med anden etnisk baggrund		

10

Andet					

19

5,6

5,2

4,9

4,7

3,2

Kilde: Momentum. Undersøgelse blandt cheferne for de 91 kommunale
jobcentre. 66 jobcenterchefer har besvaret det internetbaserede spørgeskema
i perioden 19.-28. april 2010, hvilket svarer til en svarprocent på 73.

»Jeg er meget nervøs for den restgruppe, som ikke har haft
en eneste succesoplevelse i deres skoletid, og som frygter at
komme tilbage til skolebænken. Dem er vi nødt til at lave en
håndholdt indsats overfor,« siger Lizette Risgaard.
I november 2009 blev et bredt flertal i Folketinget enige
om en række initiativer for netop at sikre, at vi ikke taber unge
på gulvet under den økonomiske krise. Derfor blev det blandt
andet besluttet, at ledige under 30 år allerede skal sendes i
aktivering efter højest tre måneders ledighed, og at jobcentret
skal tage fat med aktiv hjælp og støtte til 18-19-årige allerede
fra første dag, de er ledige. Det sidstnævnte initiativ er først
netop trådt i kraft pr. 1. maj.
Beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) har også bebudet, at hun i løbet af kort tid vil fremlægge et udspil til, hvordan
regeringen vil dæmme op for den stigende langtidsledighed.
De nyeste tal viser, at der i november 2009 var 39.000 langtidsledige, hvilket betyder, at de havde været ledige i mindst
80 procent af tiden i det seneste år. Det var en stigning på 70
procent i løbet af et år, og det forventes, at langtidsledigheden
vil stige yderligere i 2010.
Flere samtaler i jobcentret
Ministeren vil ikke løfte sløret for indholdet i udspillet, ud over
at det vil indeholde de punkter, som allerede blev bebudet i
regeringens arbejdsprogram ”Danmark 2020”. Her fremgår
det blandt andet, at ledige, som har været i første aktiveringstilbud, fremover skal til samtale i jobcentret hver måned mod
hver tredje måned i dag.
»Det er afgørende, at jobcentret har en tæt dialog og
kontakt til den langtidsledige. Hvis man har gået ledig i mere
end ni måneder, er der ikke noget at sige til, hvis man er ved
at miste modet en lille smule. Det skal selvfølgelig ikke være
samtaler for samtalernes eller min skyld, men for at det skal
udmønte sig i noget, og man skal have et resultat ud af det,«
siger Inger Støjberg.
Hun kalder det helt centralt, at indsatsen bliver så virksomhedsrettet som muligt, og det vil også blive en del af udspillet.
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Note: Tallene dækker nettoledigheden, hvilket betyder, at aktiverede ikke er
inkluderet
Kilde: Danmarks Statistik, tal for marts 2010

Udsigten til skrappere tidsfrister for, hvor ofte de ledige
skal til samtale på jobcentret, er mildest talt ikke kommunerne
og jobcenterchefernes kop te:
»Det holder slet ikke, hvis vi skal til at tale med folk så ofte.
Det ville kræve alt for mange ressourcer. Og vi udnytter vores
ressourcer bedst ved at have en langt mere individuel tilgang
til de ledige, hvor vi vurderer, hvad der skal til for at holde lige
netop den gryde i kog,« siger Anneth Jensen, chef for jobcentret i Vejen Kommune.
Michael Svarer, professor i økonomi på Aarhus Universitet, forsker blandt andet i, hvad der har effekt i forhold til at få
ledige i job eller uddannelse. Og resultaterne viser, at en tidlig
og intensiv indsats virker. Men det er afgørende, at ressourcerne bruges målrettet til de ledige, der har mest gavn af det.
»Hvis jobcentrene var i stand til at se, hvad der er den helt
rette medicin for de enkelte, ville det bedste system reelt være,
at jobcentrene havde helt frie rammer og et klart økonomisk incitament til at få folk hurtigst muligt i job eller uddannelse. Men
problemet er, at det kan være svært at se, hvem der har brug
for et skub, og hvem der bare har brug for en hjælpende hånd.
Og de rigide systemer med bestemte frister har den fordel, at
både jobcentre og de ledige ved, hvad de har at forholde sig
til,« siger Michael Svarer.
I forhold til de unge ufaglærte mener han, det er helt afgørende, at jobcentrene har fokus på at skaffe dem en uddannelse. Vel at mærke en målrettet uddannelse, som er realistisk
for den ledige og giver gode muligheder for et job i den sidste
ende.

MOMENTUM 05 - 11. MAJ 2010 - 11

Gæld

Kommuner har milliarder
til gode hos SKAT
Af Jens Jørgensen, jjr@kl.dk

Siden SKAT i 2005 overtog opgaven med at inddrive borgernes gæld til kommunerne, er gælden steget eksplosivt.
I dag har kommunerne restancer for syv milliarder kroner
liggende hos SKAT, viser ny KL-undersøgelse. Nu forlanger
kommunerne en løsning fra regeringen.

Syv milliarder kroner! Så mange penge mangler SKAT at få
inddrevet for kommunerne. Og beløbet bare stiger og stiger. I
løbet af det seneste år er der lagt 700 millioner kroner ekstra
på gælden, viser en ny undersøgelse foretaget af KL. SKAT
overtog i 2005 opgaven med at inddrive borgernes gæld
til kommunerne fra for eksempel ubetalte ejendomsskatter,
børnebidrag og P-bøder. Og siden da er gælden mere end
fordoblet.
I landets kommuner er politikerne dybt utilfredse med
SKATs indsats for at inddrive gælden. Det gælder blandt andre
Frank Jensen (S), overborgmester i Københavns Kommune.
Kommunen har ubetalte regninger for over én milliard kroner
liggende hos SKAT.
»Jeg synes simpelthen, det er helt uacceptabelt, som SKAT
har håndteret denne opgave. Det er jo uholdbart, at der er
sket så markant en stigning i restancerne, siden SKAT overtog
restanceinddrivelsen for kommunerne. Bare her i Københavns
Kommune er vores udestående fordoblet siden 2005,« siger
Frank Jensen.
Kommunerne får automatisk refunderet en stor del af
restancerne fra staten, men det efterlader stadig et hul i de
kommunale pengekasser på hele 1,6 milliarder kroner. Det
svarer til gennemsnitligt 16,3 millioner kroner i hver kommune,
som kunne have kommet borgerne til gavn eller stivet slunkne
kommunekasser af.
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»Det er jo penge, vi kunne have brugt på at renovere skoler
og bygge daginstitutioner i en tid, hvor vi gerne vil holde mere
gang i bygge- og anlægsbranchen for at holde folk i job,« siger
Frank Jensen.
Næstformand i KL, Rudersdals borgmester, Erik Fabrin
hæfter sig ved, at de 1,6 milliarder svarer til 40 procent af de
fire milliarder kroner, som regeringen forlanger, at kommunerne
skal spare i de kommende år. Og Erik Fabrin bebuder, at de
stigende restancer vil blive et højt prioriteret emne under de
kommende økonomiforhandlinger mellem regeringen og kommunerne. Allerede i sidste års økonomiaftale blev det aftalt, at
SKATs restanceinddrivelse skulle forbedres, men det har altså
ikke hidtil haft nogen effekt.
»Nu forlanger vi simpelthen handling. Vi kan ikke leve med,
at kommunernes restancer bare stiger og stiger, uden at vi
selv har mulighed for at rette op på det. Nu må regeringen
påtage sig ansvaret for hurtigst muligt at få rettet op på problemerne og sikre en holdbar løsning,« siger Erik Fabrin, som
tilføjer, at den manglende inddrivelse ikke kun er et økonomisk
problem:
»SKATs manglende inddrivelse underminerer folks retsfølelse. De borgere, der betaler deres bøder, føler sig jo lidt til
grin, når de ser andre slippe af sted med ikke at betale.«
Skatteminister Troels Lund Poulsen (V) har, blandt andet
i et svar til Folketinget, erkendt, at der er problemer med at få
inddrevet kommunernes restancer. Og SKAT har derfor haft
fokus på at optimere inddrivelsen blandt andet gennem en anden organisering. Rammerne skulle derfor ifølge skatteministeren være i orden, men især finanskrisen har gjort det vanskeligt
at inddrive pengene.
I alt har kommunerne ifølge KL’s undersøgelse 10,9 milliarder kroner til gode ved borgere og virksomheder. En del af
regningerne er dog endnu ikke oversendt til SKAT. Det skyldes
ifølge kommunerne blandt andet, at de i stedet udnytter lovens
mulighed for at indgå betalingsaftaler, fordi de har mistet tilliden til, at SKAT kan indkræve pengene.

Miljø

Reform af affaldsgebyrer
er lige til skraldespanden
Af Jens Jørgensen, jjr@kl.dk

Nye hasteindførte regler for affaldsgebyrer for virksomheder skaber administrativt ragnarok i kommunerne. Det register, som kommuner skal bruge til at udsende regninger til
de rette virksomheder, er fyldt med gamle og forkerte data.
Samtidig er det uklart, hvilke virksomheder der kan blive
fritaget for gebyret. Klagerne vælter ind hos kommunerne,
og udgifterne til at håndtere klagerne skønnes at ende
på omkring 70 millioner kroner. Miljøstyrelsen maner til
tålmodighed.

Vupti! Lillejuleaften 2009 udsendte Miljøstyrelsen en ny affaldsbekendtgørelse, der trådte i kraft kun ni dage efter, 1.
januar 2010. Bekendtgørelsen fortæller kommunerne, hvordan de fremover skal opkræve affaldsgebyrer fra kommunens
virksomheder på baggrund af oplysningerne i det centrale
virksomhedsregister (CVR).
CVR-registret er imidlertid slet ikke gearet til den opgave,
og landets kommuner har derfor i de seneste måneder spildt
oceaner af både tid og penge på at forsøge at leve op til
reglerne i den hasteudsendte bekendtgørelse. Kommunernes
forening, KL, skønner, at ekstra administration og behandling
af klager på grund af de nye regler samlet set vil koste kommunerne cirka 70 millioner kroner.
Problemerne opleves blandt andet i Hillerød Kommune,
fortæller Alaa Barky, direktør for Hillerød Forsyning.
»Det dårlige datagrundlag i CVR-registret gør, at vi simpelthen ikke kan undgå at sende regninger med fejl i, fordi
vi sidder og udskriver regninger på baggrund af forkerte og
gamle data. Dermed får vi en masse klager, som vi skal sidde
og behandle bagefter. Hvis nu CVR var opdateret, skånede
det både virksomhederne og den kommunale administration

for alt det arbejde, som ikke tilfører samfundet nogen som
helst værdi,« siger Alaa Barky.
Lukkede virksomheder får regning
Indtil 1. januar var det op til kommunerne selv, hvordan de
opkrævede affaldsgebyrer fra kommunens virksomheder, og
nogle kommuner – blandt andre Hillerød – forsøgte sig allerede sidste år med at udsende regninger via CVR-registret.
Hillerød har derfor et meget præcist billede af, hvad det kaster
af sig af administrativt bøvl.
Kommunen fik omkring 1.000 henvendelser fra virksomheder, hvoraf 392 valgte at indsende en skriftlig klage. Kommunen endte derfor med at bruge 1.500 timer, svarende til en
mands arbejde i et helt år, bare på at få besvaret de mange
klager. Og det skal vel at mærke ses i forhold til, at man fik
30.000 kroner ind i gebyrer.
Ud af de 392 klager handlede mere end hver fjerde om, at
virksomheden var lukket, mens 69 virksomheder var flyttet væk
fra kommunen, og flere klagede over, at gebyret var for stort,
fordi virksomheden ikke længere havde så mange ansat. Klager,
som kunne være undgået, hvis CVR-registret var opdateret.

: Det dårlige datagrundlag i
CVR-registret gør, at vi simpelthen ikke kan undgå at
sende regninger med fejl i,
fordi vi sidder og udskriver
regninger på baggrund af forkerte og gamle data

Alaa Barky, direktør for Hillerød Forsyning
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Om affaldsbekendtgørelsen
Baggrunden for at lave en ny bekendtgørelse for affaldsområdet var at skabe en ensartet procedure landet over. Tidligere
var det op til den enkelte kommune, hvordan den ville opkræve
gebyret. Samtidig skal den nye bekendtgørelse også sørge for,
at EU-princippet om at forureneren betaler, bliver overholdt.
Den nye bekendtgørelse betyder blandt andet, at kommunerne
fremover skal opkræve virksomhederne affaldsgebyrer på baggrund af virksomhedernes oplysninger i det centrale virksomhedsregister (CVR). Virksomhederne er desuden sikret adgang
til at benytte kommunernes genbrugspladser.

Det mangelfulde CVR-register er imidlertid langt fra det
eneste problem med de nye regler. Virksomheder med en
omsætning på under 50.000 kroner om året skal ikke betale
gebyret. Og her har Miljøstyrelsen lovet, at kommunerne ville
få lister fra SKAT, så de kunne sortere disse virksomheder fra,
inden de udsendte regninger. De lister har kommunerne bare
ikke set skyggen af endnu.
Hos Miljøstyrelsen er Charlotte Münter, funktionsleder for
jord- og affaldsområdet, godt klar over problematikken med
CVR-registret og de manglende lister fra SKAT, men hun
understreger, at der bliver arbejdet på sagen.
»Vi har både været i dialog med CVR og været med til
sammen med KL at starte en kommunegruppe, hvor CVR deltager, sådan at der er en direkte dialog mellem kommunerne
og CVR, som jo i virkeligheden ligger under Økonomi- og
Erhvervsministeriet. Vi synes, det er mest effektivt, at dialogen
også foregår direkte mellem kommunerne og CVR,« siger
Charlotte Münter, som fortæller, at der også er en dialog i
gang med SKAT, så listerne skulle være lige på trapperne.
Martin Damm, borgmester i Kalundborg og formand for KL’s
Teknik- og Miljøudvalg, er slet ikke tilfreds med, at det nu overlades til kommunerne selv at gå i dialog med CVR-registret.
KL har adskillige gange advaret Miljøstyrelsen og Miljøministeriet om, at CVR-registret ikke var godt nok som grundlag
for at udskrive affaldsgebyrer. Det har KL blandt andet skrevet
i høringssvaret til bekendtgørelsen og i et brev til daværende
miljøminister Troels Lund Poulsen (V) i november 2009. Her
foreslog KL konkret, at brugen af CVR-registret til udskrivning
af gebyrer burde udsættes med to år, til 1. januar 2012.
»Det er absolut ikke godt nok at haste sådan nogle ændringer igennem, uden at de nødvendige systemer er på plads til
at føre dem ud i livet på en ordentlig måde. Nu bliver konsekvensen så helt forudsigeligt, at kommunerne er tvunget til at
spilde en masse tid og penge på administration. Tid og penge,
som kunne være brugt helt anderledes fornuftigt på at betjene
de borgere og virksomheder, som vi nu i stedet besværer,«
siger Martin Damm.
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Tidslinje for ny affaldsbekendtgørelse
6. oktober 2009: Miljøstyrelsen sender udkast til ny affaldsbekendtgørelse i høring hos relevante interesseorganisationer med
frist for svar 6. november
23. december 2009: Miljøstyrelsen offentliggør den nye bekendtgørelse
1. januar 2010: Affaldsbekendtgørelsen træder i kraft
13. januar 2010: Miljøstyrelsen udsender en revideret udgave af
bekendtgørelsen på grund af fejl i den tidligere udgave

Det sætter en tyk streg under hastværket, at Miljøstyrelsen
på grund af fejl og mangler allerede den 13. januar måtte udsende en revideret udgave af den oprindelige bekendtgørelse
fra den 23. december. Og den reviderede bekendtgørelse har
oven i købet skabt total forvirring om, hvilke virksomheder der
rent faktisk skal betale gebyret, og hvem der kan fritages.
Hvem skal betale?
En af grundtankerne bag de nye regler har været, at alle virksomheder skulle have adgang til de kommunale genbrugspladser, ligesom alle private borgere har. Det skulle derfor heller
ikke være muligt at søge fritagelse i nævneværdigt omfang, da
kommunerne er forpligtet til at stille genbrugspladserne til rådighed. Men i den reviderede bekendtgørelse er der pludselig
åbnet for, at virksomheder, der selv håndterer eller får andre til
at håndtere deres affald, ikke behøver at betale affaldsgebyret.
Ifølge Niels Remtoft, seniorkonsulent ved RenoSam, en
sammenslutning af 41 kommunale og fælleskommunale affaldsselskaber og modtagestationer, vil den åbning betyde, at
kommunerne vil modtage bunkevis af klager og ansøgninger
om fritagelser fra virksomheder.
»Det kan selvfølgelig være svært at forstå, hvorfor man skal
betale, hvis man ikke bruger genbrugspladsen. Men tanken er
jo, at hvis de virksomheder pludselig vil bruge genbrugspladsen igen, er kommunen forpligtet til at stille den til rådighed.
Derfor må kommunen hele tiden have en kapacitet, der kan
dække alle virksomheder i kommunen. Så der er en mening
med, at man betaler for at kunne benytte sig af det,« siger
Niels Remtoft.
En af de kommuner, som i øjeblikket har problemerne tæt
inde på livet, er Odense Kommune. Her udsendte Odense
Renovation i begyndelsen af året et informationsbrev om taksterne for de forskellige virksomhedsgrupper til de cirka 8.500
virksomheder, som kommunen, ud fra Miljøstyrelsens bekendtgørelse, vurderede skulle betale et affaldsgebyr:
»Og så begyndte det ellers at vælte ind med henvendelser
fra virksomheder, som mente, at de skulle fritages for affalds-

gebyret. Vi blev simpelthen ringet og skrevet ned. Cirka 2.300
ansøgninger om fritagelser blev det til, og vi måtte indkalde vikarberedskab bare for at kunne følge lidt med,« siger Charlotte
Moosdorf, kontorchef for miljøafdelingen i Odense Kommune.
Ingen klare svar
En stor del af henvendelserne har handlet om, at virksomhederne ikke mente, de havde noget affald eller skulle bruge
genbrugsstationen. Og hvis Miljøstyrelsen mener, at virksomhederne dermed kan slippe for gebyret, hiver det ifølge
Charlotte Moosdorf gulvtæppet væk under kommunens
indtægtsgrundlag:
»Vi forventer at få lige så mange ansøgninger om fritagelse,
når vi udsender regningerne til dem, der ikke har rettet henvendelse til os. Og i så fald mister vi halvdelen af de indtægter,
som vi havde regnet med til driften af vores genbrugsstationer.
Og det er altså millioner, vi snakker om. Hvem skal betale den
regning? Hvis det er de få virksomheder, der er tilbage, vil de
da også søge om fritagelse,« siger Charlotte Moosdorf.

: Nu må vi altså snart se konkret handling fra Miljøstyrelsen og SKAT, der gør, at
kommunerne får et ordentligt
og klart grundlag for at administrere affaldsgebyrerne
Martin Damm, formand for KL’s Teknik- og
Miljøudvalg

Miljøstyrelsen kan endnu ikke give kommunerne noget klart
svar på, hvilke virksomheder der kan slippe for at betale affaldsgebyret, og hvilke kriterier sagerne skal behandles efter.
»Når man skriver nogle nye regler, er der altid flere fortolkninger. En del af det at lave regler er bagefter at vejlede kommunerne i fortolkning af reglerne og være i dialog om, hvordan
de præcist skal forstås. Og vi er i dialog med rigtig mange
kommuner om det her i øjeblikket,« siger Charlotte Münter,
funktionsleder for jord- og affaldsområdet i Miljøstyrelsen.
Roskilde Kommune har taget konsekvensen af usikkerheden om, hvordan den nye bekendtgørelse egentlig skal fortolkes. Derfor har kommunen valgt at udsætte årets opkrævning
til efter sommerferien i håb om, at der til den tid er kommet en
afklaring, fortæller Anette Sejersen, affaldsplanlægger i Roskilde Kommune.
»Det er for dårligt, at vi ikke har fået reglerne i ordentlig
tid, så vi kunne nå at indarbejde det og lave nogle ordentlige
forklaringer til de virksomheder, der skal betale eller fritages.
Så vi kan sikre, at vi gør det ens over hele landet, for ellers vil
man jo fra Dansk Industri og andres side pege fingre og sige,
at vi ikke magter opgaven. Men det er jo ikke let, når reglerne
er så uklare,« siger Anette Sejersen.
Hun er derfor også godt og grundigt træt af, at de nye regler skulle hastes igennem, uden at de var ordentligt forberedt:
»Det har sikkert sine politiske grunde, men jeg synes, det
er noget makværk. Hvis kommunerne skal effektivisere, så er
det i hvert fald ikke ved at sidde og lave ting om flere gange.«
Tålmodigheden er også næsten sluppet op hos Martin
Damm, formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg:
»Nu må vi altså snart se konkret handling fra Miljøstyrelsen
og SKAT, der gør, at kommunerne får et ordentligt og klart
grundlag for at administrere affaldsgebyrerne. Ellers bliver vi
nødt til at rejse sagen over for miljøministeren igen.«
KL skrev til den daværende miljøminister Troels Lund Poulsen (V) om problemerne med CVR-registret i november, men
nu kan hans afløser, partifællen Karen Ellemann, altså muligvis
også blive inddraget i sagen.
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Vi har brug for
langsigtede svar
For et par uger siden fremlagde KL sit velfærdsudspil, som
giver en række bud på, hvilke håndtag vi kan dreje på for
at fremtidssikre velfærdssamfundet. Fremtidssikring er et
nøgleord.
Udspillet bygger på den erkendelse, at kommunale
effektiviseringer er blevet dagligdag, og at besparelser og
reduceret service venter forude. Navnlig hvis effektivisering
og besparelser fortsat skal stå alene.
KL’s budskab er enkelt: Der skal mere til, der skal spilles
på alle tangenter – både offentligt og privat. En 360 graders indsats.
De strukturelle problemer, som Danmark står overfor,
skal løses. Det forudsætter, at vi kan diskutere andre og
mere grundlæggende ændringer af den måde, vi har indrettet vores velfærdssamfund på. Og det er i det lys, KL’s
velfærdsudspil skal læses.
Afsættet er det massive underskud på de offentlige finanser, den katastrofalt lave produktivitetsvækst i erhvervslivet og udsigten til en stærkt reduceret arbejdsstyrke. Her
er offentlige besparelser ikke nok.
Skal vi, og kan vi prioritere anderledes i vores velfærdssamfund? Krisen har gjort os fattigere på kort tid. En vej ud
kunne måske være at arbejde lidt mere og ikke lidt mindre?
Er der nogle ydelser, som kan målrettes til dem, der har

størst behov? Og er der nogle ydelser, der er gratis i dag,
som vi fremover bør betale noget for?
Vi gør det allerede på nogle områder, og den indre logik
i, hvad vi betaler til direkte, og hvad vi får ”gratis” over skatterne, eksisterer ikke.
Der er forskel på skat og brugerbetaling. Skat betaler vi
uanset, hvad vi får igen af staten. Brugerbetaling er knyttet til en ydelse. Bruger man mindre af den, betaler man
mindre. Brugerbetaling er ikke en skat.
Et samfund står ikke stille. Det udvikler sig godt eller
dårligt. Alle er enige om nødvendigheden af at investere i
uddannelse, infrastruktur, forskning og innovation, så både
erhvervsliv og den offentlige service får produktiviteten op.
Her kan det offentlige hjælpe erhvervslivet og skabe gode
rammer for fremtiden.
Det skal være hjælp til selvhjælp. Erhvervslivet gør og
skal gøre en masse selv for at udvikle arbejdsgange og teknologi, så produktiviteten kommer op i den bedste halvdel
i superligaen. Helt på samme måde som kommunerne nu
ser med effektiviseringsbriller på deres virksomhed. Det er
også nødvendigt med udsigt til en demografi, der leverer
flere i de forbrugende årgange end af dem, der skal levere
varen.
Peter Gorm Hansen, administrerende direktør for KL

MOMENTUM			
11. MAJ 2010. 2. ÅRGANG. 5. UDGAVE
UDGIVER: KL
ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: PETER GORM HANSEN

MOMENTUM@KL.DK
WEIDEKAMPSGADE 10, POSTBOKS 3370, 2300 KBH. S
Gratis elektronisk abonnement kan tegnes på
WWW.KL.DK/MOMENTUM

REDAKTØR: SØREN KUDAHL
ANALYTIKER: JENS JØRGENSEN

DESIGN: KONTRAPUNKT - LAYOUT: KL’S TRYKKERI
ARTIKLER KAN CITERES MOD KILDEANGIVELSE

