
FØLG MED
Læs tidligere artikler i serien om det store jobcirkus eller fortæl om dine egne oplevelser med aktivering. 
www.berlingske.dk/aktivering
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igen. Men det er et langt sejt 
træk. Jeg må bare slå fast, at 
vi vil ikke bare give op,« siger 
Inger Støjberg.

Drypvis tilvænnIng
Ifølge ministeren er virksom-
hedscentre, hvor svage ledige 
får en drypvis adgang til det 
at arbejde, en af fremtidens 
modeller.

Hos den konservative rege-
ringspartner er der dog ikke 
mange rosende ord til effek-
ten af Beskæftigelsesministe-
riets indsats.

»Det er både økonomisk og 
menneskeligt ærgerligt, at vi 
spilder så mange ressourcer. 
Vi skal se på, hvad det er, der 
har virket og så følge det spor. 
Jeg forventer, at ministeren 
handler efter Rigsrevisionens 

beretning,« siger Helle Sjelle, 
der er arbejdsmarkedsordfø-
rer for de Konservative.

Oveni kritikken af det re-
sultatløse brug af milliarder 
til aktivering, så kritiserer 
Statsrevisorerne ydermere 
Beskæftigelsesministeriet for 
at bruge de mange milliarder 
kroner, uden at ministeriet 
har nogen som helst viden 
om effekten af tiltagene.

»Man må se på, om der fin-
des andre former for aktive-
ring, der faktisk har en effekt. 
Det er kendetegnende for den 
gruppe aktiverede, som er 
blevet undersøgt, at de har 
mange andre problemer end 
blot at være ledige. Det er 
derfor oplagt, at man ser på, 
hvordan man bedre kan lave 
en koordineret indsats i for-

hold til denne gruppe ledige,« 
siger formanden for Stats-
revisorerne Peder Larsen. 

I perioden 2006-2009 faldt 
antallet af kontanthjælps-
modtagere fra 116.000 til 
103.000 personer. I samme 
periode faldt antallet af ikke-
arbejdsmarkedsparate perso-
ner fra 73.000 til 69.000

Beskæftigelsesminister In-
ger Støjberg (V) har fire må-
neder til at aflevere et svar 
til Statsrevisorerne. Indtil da 
foretager Statsrevisorerne sig 
ikke yderligere i sagen. 

sibe@berlingske.dk 
mnf@berlingske.dk 
pebe@berlingske.dk 
jwo@berlingske.dk

er spildt

Psykoterapeut og 
coach Christina 
Jagd (til venstre) 
har i foråret hjul-
pet Celica Nørfelt 
med at overvinde 
sin angst for at dø. 
Foto: Kristoffer 
Juel Poulsen

                DANSKERE150
Skrabet tilbud – højeste refusion

Undrer du dig over aktiveringen i din kommune?

Fortæl din historie på: Berlingske.dk/aktiveringSe kortet på berlingske.dk/u

har skrevet til Berlingske Tidende om deres 

oplevelser som ledige, og vi har nu samlet 

sager om skrabede tilbud om aktivering på 

et danmarkskort.

Region 
Hovedstaden: 

24

Region 
Sjælland: 

8

Region 
Syddanmark: 

8

Region 
Midtjylland: 

4

Region 
Nordjylland: 

1
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