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Debat
40%

af de amerikanere, som i
2007 modtog en dom, er af
latinamerikansk afstamning 13%

af USA’s befolkning 
har latinamerikansk 
baggrund 
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Test. Kommunale jobcentre halter bagefter

M ed aftalen om et enstrenget
kommunalt beskæftigelsessy-
stem, som blev indgået i forbin-

delse med finanslovsaftalen for 2009, bli-
ver landets jobcentre kommunaliseret
fra 1. august i år. Da det nuværende be-
skæftigelsessystem blev indført i forbin-
delse med strukturreformen, blev der fo-

kuseret meget på, at det
nye system skulle styres
efter resultater og effek-
ter. Man etablerede den-
gang 14 pilotjobcentre,
hvor ansvaret for de
statslige opgaver blev

overdraget til kommunerne – og det lå så-
ledes i kortene, at pilotforsøget skulle vi-
se, hvilken betydning kommunaliserin-
gen ville have for resultater og effekter. Ik-
ke mindst derfor kan det undre, at dette

aspekt ikke er blevet belyst i forbindelse
med den endelige kommunalisering af
beskæftigelsesindsatsen. 

Sammenligningen mellem de kommu-
naliserede Pilotjobcentre og de Øvrige
jobcentre med den todelte ledelse er
nemlig interessant, fordi det giver et fin-
gerpeg om, hvilke resultater man kan for-
vente af den nye organisering. Til det for-
mål kan beskæftigelsessystemets eget
målesystem, jobindsats.dk, benyttes.

TRE AF DE væsentligste succesparametre
for Pilotjobcentrene er hhv. effekten af
indsatsen bedømt ud fra den faktiske ud-
vikling og jobcentrenes rammebetingel-
ser; overholdelse af lovgivningen i form af
rettidighed; og redskabssammensæt-
ning, herunder brugen af opkvalificering
som et aktiveringstilbud til de ledige. 

I forhold til effekten af indsatsen klarer
Pilotjobcentrene sig ikke bedre end Øvri-
ge Jobcentre. I 7 ud af 12 målinger vedrø-
rende a-dagpenge, kontanthjælp, syge-
dagpenge og samtlige ydelser er det fak-
tisk Øvrige Jobcentre, der har klaret sig
bedst, som det fremgår af figuren. Resul-
taterne er dog ikke statistisk signifikante.

Vender vi blikket mod rettidigheden i
jobcentrenes indsats, viser opgørelserne i
jobindsats.dk, at gruppen af Øvrige Job-
centre har en større rettidighed end Pilot-
jobcentre i 5 ud af 6 målinger. Øvrige Job-

centre har således en højere rettidighed
på alle målinger for forsikrede ledige.
Derimod har Pilotjobcentre en større ret-
tidighed på kontaktforløb med kontant-
hjælpsmodtagere end Øvrige jobcentre.

Endelig kan det være interessant at se,
hvilke aktiveringstilbud de ledige tilby-
des. Der er i forbindelse med overdragel-
sen af de statslige målgrupper til kom-
munerne udtrykt en vis bekymring for,
hvilke slags tilbud de ledige vil få, ligesom
der er blevet sat spørgsmålstegn ved kva-
liteten af tilbuddene. En opgørelse af red-
skabssammensætningen viser, at såvel Pi-
lotjobcentrene som Øvrige jobcentre bru-
ger opkvalificering og løntilskud som de
to største redskaber i aktiveringen af for-

sikrede ledige. Der er dog forskel på, hvor
stor en andel de to redskaber udgør af
den samlede aktivering. For begge red-
skabers vedkommende udgør de en stør-
re andel af aktiveringen hos Øvrige job-
centre end hos Pilotjobcentrene.

Mens Øvrige Jobcentre således i højere
grad end Pilotjobcentrene anvender op-
kvalificering som et redskab i forhold til
a-dagpengemodtagere, gælder det om-
vendte i forhold til kontanthjælpsmodta-
gere. Opkvalificeringens andel af aktive-
ringen er således størst hos Pilotjobcen-
trene.

Opgørelsen giver derved en vis næring
til arbejdsmarkedsorganisationernes be-
kymring om, i hvilket omfang opkvalifi-

cering fremover vil blive benyttet som ak-
tiveringsredskab. I forlængelse af dette
skal det påpeges, at der i dag er stor for-
skel på, hvilken form for opkvalificering
der benyttes i forhold til forsikrede ledige
og kontanthjælpsmodtagere. Hvor 96
pct. af opkvalificeringen af forsikrede le-
dige foregår som uddannelse, tegner sær-
ligt tilrettelagte projekter og uddannel-
sesforløb sig for 96 pct. af opkvalificerin-
gen af kontanthjælpsmodtagere. 

FORSKELLEN I redskabsanvendelsen mel-
lem de to målgrupper bunder i høj grad i
finansierings- og refusionsregler. Hvor
udgiften til aktiveringen af forsikrede le-
dige hidtil har været fuldt finansieret af
en statslig rammebevilling til jobcentre-
ne, får kommunerne kun en statslig refu-
sion på op til 50 pct. af udgiften til aktive-
ringen af kontanthjælpsmodtagere.

Refusionsordningernes betydning for
redskabssammensætningen kommer
bl.a. til udtryk i følgende kommentar fra
KL’s sekretariat til det foreliggende lovud-
kast om et enstrenget kommunalt be-
skæftigelsessystem: 

»Løntilskud til kontanthjælpsmodta-
gerne er i dag så små, at kommunerne
stort set ikke ansætter kontanthjælps-
modtagere i løntilskudsjob. En regule-
ring af satsen er derfor hensigtsmæssig,
men harmoniseringen medfører en

uhensigtsmæssig skævvridning til fordel
for kontanthjælpsmodtagerne«.

UD FRA DE hidtidige erfaringer tyder in-
tet på, at man kan forvente bedre effekt el-
ler større rettidighed i beskæftigelsesind-
satsen som følge af jobcentrenes kommu-
nalisering. På den baggrund kan det
undre, hvilke motiver og interesser der
ligger bag endnu en stor organisatorisk
ændring af beskæftigelsessystemet.

Erfaringerne tyder endvidere på, at det
er overvejende sandsynligt, at der vil ske
en ændring i redskabssammensætnin-
gen for såvel forsikrede ledige som kon-
tanthjælpsmodtagere. Denne ændring af
tilbud og redskaber skal mere ses som en
konsekvens af de forventede ændringer
af satser og af finansierings- og refusions-
bestemmelser end som en konsekvens af
overdragelsen af de statslige opgaver til
kommunerne. Man kan imidlertid sætte
spørgsmålstegn ved, om disse ændringer
er det rigtige svar i en tid med massefyrin-
ger og stigende ledighed.
analyse@pol.dk

Kelvin Baadsgaard, videnskabelig medarbej-

der ved Center for Arbejdsmarkedsforskning,

Aalborg Universitet.

Du kan kommentere dagens analyse på: 

politiken.dk/analyse

analyse

Den kommunalisering af
jobcentrene, som træder
i kraft til august, vil være
et tilbageskridt for 
beskæftigelsesindsatsen,
viser de første pilottest.

Antallet af målinger, hvor den enkelte type jobcenter har klaret sig bedst

MP9145Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger

Pilotjobcentre Øvrige jobcentre Ingen forskel I alt

Effekten af 
sagsbehandling

Rettidighed i 
sagsbehandlingen

I alt

4 7 1 12

1 5 0 6

5 12 1 18

JOB. Støttet af Dansk Folkeparti har VK-regeringen besluttet, at alle landets jobcentre skal overgå til kommunerne fra 1. august i år. Ser man nærmere på de hidtidige erfaringer med de kommunale jobcentre, tegner det imidlertid ikke lovende. Foto: Finn Frandsen

KELVIN 
BAADSGAARD

Kilde: Pew Research Center 
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gnose. Det er den mest prestigefyldte af
sindslidelserne. N.F.S. Grundtvig havde
den. I en mani holdt han engang en fem-
timers prædiken, og hans store antal af
salmer – godt 1.500 – vidner også om helt
usædvanlige energier. Skagensmaleren
P.S. Krøyer fik den på sine gamle dage,
Winston Churchill var svært depressiv i
perioder, van Gogh, hans handlinger si-
ger alt, og Edvard Munch led af paranoia
etc. Det luner lidt, at forbillederne er på
plads, så må jeg se, hvad jeg vil blive be-
rømt på.

Men for at vende tilbage til den lukke-
de afdeling på Rigshospitalet. Så er der en
anden ting, der i mit univers har været
svært at takle, og det er angsten for at bli-
ve fanget i den brandfælde, som afdelin-
gen er. Gentagne gange har jeg henvendt
mig til Københavns Brandvæsen for at
forhøre mig – som arkitekt naturligvis –
om det var lovligt med alle de senge på
gangen. Og hver gang har jeg fået det
svar, at forholdene ved besigtigelse var
forsvarlige. Ved forespørgsler hos perso-
nalet er der altid en eller anden spøge-
fugl, der har forsikret mig om, at ved-
kommende nok skulle komme cyklende
hjemmefra og redde mig, hvis det blev
aktuelt. Enhver kan jo iagttage, at alle vin-
duer er skruet forsvarligt til, og alle pati-
enter ryger som skorstene.

Nu er den lukkede afdeling på Rigsho-
spitalet blevet renoveret, men mænd og
kvinder bor stadig sammen, til gengæld
har hver stue fået separat bad og toilet og
er blevet frisket lidt op. På den åbne er
der som altid selvstændige enkeltværel-
ser med bad og toilet. 

VED ALLE indlæggelser har der været per-
soner, der rømmede. Det har jeg selv
gjort, hvor jeg tog til Amsterdam og
brugte 100.000 på en dag. Det er blevet
sværere at flygte, hegnet er blevet forhø-
jet, så det er umuligt at klatre over det.
Samme model som man ser rundt om
fængslerne.

Brian var en af dem, der tog flugten ved
at mase sig ned bag et varmeapparat og
klemme sig ud gennem en minimal
smadret rude. 

Han dukkede op ved fuldmåne – man
er aldrig i tvivl om, hvornår dette natur-
fænomen er aktivt – der er en sjælden uro
på hele afdelingen, en form for afvent-
ning. Stilhed før stormen.

Patienten havde forbindinger på beg-
ge håndled, så vidste vi alle, hvorfor han
var der. Aggressiv var han i en sjælden
grad. Overvægten af mænd i rygerum-
met tirrede ham, og han sendte et kaffe-
bord tværs gennem lokalet. Det landede
30 cm fra mig. Og personalet fandt det
derfor betimeligt at låse mig inde på kon-
toret, for at der ikke skulle ske noget.
Sand svir, så havde jeg adgang til en tele-
fon uden begrænsning, som der ellers al-
tid er på ens egen mobil, hvor man kun
får den til låns i et kvarter, for så at levere
den tilbage til plejepersonalet.

Uroen på afdelingen – kunne jeg høre –
blev voldsom, og det er den eneste gang,
jeg har iagttaget personale med hektisk
røde kinder. Selv var jeg ikke bange. Det
var jeg til gengæld dengang, hvor jeg var
indlagt sammen med en 30-årig mands-
person, en stor sund og bredt bygget ty-
pe, der konstant og hele tiden agerede
syvårig. Jeg blev ved at fortælle persona-

let, at det var utrygt at sove i et rum, der
lå lige over for hans, så han i løbet af nat-
ten kunne dukke op ved min seng. Alle
søgte at berolige mig, men intet blev
gjort. Så jeg måtte tage sagen i egen
hånd, jeg byggede derfor en barriere af
stole, således at de ville vælte, såfremt
han forsøgte at få adgang til mit værelse.
Om ikke andet kunne jeg så være lidt for-
beredt.

Uheldigvis skete der det, at nattevag-
ten væltede mit værn og dermed vække-
de mig, således at jeg kun fik en times
søvn, hvilket er katastrofalt for en person
med bipolar affektiv lidelse. Derfor gik
jeg resten af natten rundt og skreg, så de
andre indsatte heller ikke kunne sove.
Dagen efter – mig tør de ikke tvangsmedi-
cinere – blev jeg skærmet. Jeg sad med
min yndlingsplejer og spillede trivial
pursuit hele dagen. Et spil, jeg aldrig er
blevet træt af, når jeg har været spærret
inde.

Men det er fordelen ved at være låst in-
de – man kan ikke nå længere ud, vanvid-
det raser, så man kan lige så godt te sig,
som man vil. Solidaritet og hensyn ken-
des ikke.

EN ANDEN ulempe ved at blande mænd
og kvinder er, at der opstår – sikkert også
pga. sygdommene – stærke erotiske for-
bindelser. På et tidspunkt var vi 3 kvinder
og 12 mænd på den lukkede. Sådan er for-
holdene som regel, kvinder er ikke i over-
tal. En stærkt overvægtig meget syg kvin-
de, hun lå konstant i bælte, og jeg kan sta-
dig høre hendes angste skrig, når
personalet tvangsmedicinerede hende.
Så mig – ikke at forglemme, der i hvert

fald ikke skulle have noget med de mænd
at gøre, og dernæst en flot 35 år gammel,
180 cm høj kvinde med stærke promisku-
øse/nymfomane træk og en sygejournal,
der bredt dækker samtlige sindslidelser.
Hver morgen kunne en ny mand berette
om hendes natlige besøg, hvordan hun
listede sig ind på værelset og overraskede
dem, når de søvndrukne og sederede
prøvede at finde ud af, hvad der skete.
Som regel ingenting. Pillerne så godt
som alle udvirker impotens.

Arrangementet passede mig fint, det
gav en vis ro på afdelingen. Det er, hvad
man trænger til, når man er på hospital.
Fred og tryghed.

I FORSOMMEREN 2008 var jeg i to et halvt
døgn indlagt i Modtagelsen. Jeg havde
søgt psykiatrisk skadestue, fordi jeg, når
jeg lukkede øjnene, så billeder i for-
vrængning og i voldsom bevægelse. Det
var, som om en sekssporet motorvej gik
gennem mit hoved. Da jeg ikke havde
lukket et øje i to nætter – jeg frygtede me-
get for min forstand – var bange for, at
min hjerne ville brænde sammen, syntes
min søn, at vi skulle kontakte hospitalet.

I Modtagelsen ligger alle de patienter,
der er kommet ind direkte fra gaden, el-
ler dem, som skal vente på en visitering.
Men ingen gjorde mine til at gøre noget
ved mig; det var fuldkommen, som hav-
de jeg brugt en kvote op. Og så var jeg så
syg, som jeg nogensinde har været. Da
jeg kom til at sove igen, udviklede jeg en
velvoksen paranoia, hvilket direkte ud-
sprang af at være anbragt på et lille værel-
se, der bestod af en stol, et bord og en
seng med et åbent vindue ud til tjørne-

hækken. Jeg var
helt sikker på, at
PET lå på lur.

Jeg mistede mit
sprog, sikkert på
grund af stress, så
jeg svarede i øst og
vest med enstavel-
sesord, når velme-
nende læger for-
søgte via den 20
cm høje journal at
danne sig et over-
blik over min syg-
dom. Min familie
var fortvivlet, når
jeg tiggede og bad
om at måtte kom-
me hjem. Årsagen
var, at jeg sov med
alt tøjet på, så

angst var jeg for ubudne voldelige gæ-
ster. Det er som oftest mænd, der optager
pladserne i Modtagelsen. Til sidst, efter
de værste to et halvt døgn i mit liv, lykke-
des det at få lov til at køre hjem. Da var
mine negle helt bidt ned, og jeg røg 50 ci-
garetter i døgnet (for ikke at falde i søvn),
samt måtte lide den tort – det reagerede
jeg nu ikke på – at blive kaldt psykopat af
en sosu. En medpatient tiltalte mig også
sådan, det smitter, men det bedste, man
kan gøre, er at ignorere disse udfald.
Sindssygen kommer først rigtig til ud-
tryk, når man er tvunget til at formulere
sig.

MIT BUDSKAB er, at havde man spurgt
brugerne af det psykiatriske system til
råds, inden man renoverede den lukkede

afdeling, havde man ønsket et adskilt af-
snit mellem mænd og kvinder. Ikke for
min skyld, jeg kommer der aldrig mere,
jeg ved nu, hvordan jeg skal takle min
sygdom, og det er en tak til hele behand-
lingssystemet, der i hvert fald ikke har
svigtet, men et opråb til ledelsen om at
forsøge at etablere en væg midt i det luk-
kede afsnit. 

I middelalderen sad mænd til venstre
og kvinder til højre i kirken. Eller var det
omvendt? Det var dengang, man viste
folk som mig frem i dårekister. Nu er vi
da kommet noget videre og har fået me-
gen hjælp i kraft af øget forskning og ny
medicin.

Derfor bør vi, når vi låser mennesker
inde og dermed frihedsberøver dem, gi-
ve dem så megen tryghed, som det kan
lade sig gøre, og det er endnu en gang ra-
rere at være i samme båd som kønsfæller
end som kvinde at skulle frygte voldelige
mænd, et problem, der om noget kendes
inden for psykiatrien. Eller som jeg blev
enig med en tidligere medpatient om:
Man skal have været indlagt, prøvet pro-
blemet på egen krop, før man har forstå-
else for alvoren i denne situation. Hun
oplevede som 25-årig at vågne op efter en
tvangsmedicinering, som hun ikke kun-
ne huske en lyd af, kun iført trusser, med
en stirrende plejer ved sin side. 

Hvis man også skal takle angsten sam-
men med sygdommen, så er helbredel-
sen langt væk.
CHARLOTTE WEILE

... Afdeling O, Rigshospitalet
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et megen hjælp


