N R . 3 - 2 0 01

F R A

N Y T
SJOV & ALVOR

DEN SOCIALE AMBASSADØRORDNING

Læs interviewene med disse ledere fra de 12 ambassadørvirksomheder

Den Sociale Ambassadørordning er startet!

Som det altid har været planen markerer dette nummer afslutningen
på kampagnen Sjov & Alvor.

Det har også altid været planen, at Den Sociale Ambassadørordning
tager over fra nu af. 12 virksomheder har sagt ja til at starte ordningen op, og de bliver alle sammen præsenteret hver for sig senere i
dette nummer. Kernen i denne ordning er historiefortælling fra virksomhed til virksomhed med den ønskede effekt, at virksomhedernes
sociale ansvar bliver gjort prestigefyldt.

Alle virksomheder i ordningen har sagt ja til at tage imod besøgende
fra andre virksomheder, der gerne vil høre noget om, hvordan det er
gået, og hvordan det går, med at tage et socialt ansvar. Herudover har
nogle af virksomhederne endvidere sagt ja til at komme ud og holde
oplæg om deres erfaringer. Hvem det er, fremgår af den samlede oversigt på side 44.

Ordningen havde premiere på Obtec-konferencen den 17. maj 2001.
Her fortalte to af virksomhederne - Svendborg Teknisk Skole og Ejde
Nielsens Værktøjsfabrik A/S - om deres erfaringer med job på særlige vilkår.

I den pjece, der sendes ud sammen med dette nummer kan man læse
lidt mere om Den Sociale Ambassadørordning. Man kan komme i
kontakt til virksomhederne på to måder. Enten direkte (se oversigten
side 44). Eller ved at kontakte:

Sisyfos
Att. Hans Lassen
Niels Juels Vej 18
5700 Svendborg
telefon 6220 1956
fax 6220 1617
e-mail sisyfos@mobilixnet.dk
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Tak

Jeg vil først og fremmest benytte denne leder til at sige tak

nemt ved at være social overfor dem, man kender – det

til alle dem, der har været med at bakke op omkring Sjov

vil sige dem, der er ansat i forvejen – hvorimod det skul-

& Alvor: Virksomheder, borgmestre og politikere, jobkon-

le knibe med et socialt ansvar i forhold til dem, de ikke

sulenter og andre ansatte i kommunerne samt ikke

kender. Men her har Sjov & Alvor vist, at en utraditionel

mindst Sydfyns Erhvervsråd og Det sociale Koordinati-

kampagne omvendt kan gøre det meget nemt at få virk-

onsudvalg. Uden denne opbakning havde det ikke været

somhederne til at åbne op overfor mennesker, de ikke

muligt for kampagnen at nå sine markante resultater.

har noget kendskab til.

Sjov & Alvor havde to projektnære succeskriterier.

Det andet succeskriterie er også blevet realiseret, endda i
en styrket udgave. I løbet af kampagnen blev det klart, at

• For det første: Den skulle få 2o virksomheder til at

der var meget mere perspektiv i at forankre Den Sociale

styrke deres sociale indsats, enten ved at gå i gang

Ambassadørordning i virksomheder fremfor enkeltperso-

med at etablere job på særlige vilkår, eller ved at styr-

ner.

ke en allerede igangværende indsats på området.
Og med dette perspektiv har 12 virksomheder forpligtet
• Dernæst: Den skulle skaffe 10 ambassadører fra de

sig på at starte ambassadørordningen op:

sydfynske virksomheder, der efter kampagnens
afslutning var parat til at oplyse om vigtigheden af, at

• Dagli´ Brugsen i Gudbjerg

virksomheder tager det sociale ansvar alvorligt.

• De Danske Spritfabrikker A/S
• Ejde Nielsens Værktøjsfabrik A/S

Det første succeskriterie blev hurtigt realiseret efter kam-

• Nybolig

pagnens start med Wienerballet den 4. januar 2000. Den

• Obtec A/S

utraditionelle måde at starte kampagnen på viste sig hur-

• Produktionshøjskolen i Svendborg

tigt at være meget effektfuldt. Den skabte en situation,

• Produktudviklingscentret

hvor det var meget let at få virksomhederne til at bestil-

• Scan-Vibro A/S

le enten ét eller flere skåne- og fleksjob.

• SIMAC
• Skanska A/S

Der er værd at bemærke, at disse bestillinger stort set alle

• Svendborg Tekniske Skole

handlede om arbejdsintegration. Det vil sige, at de rette-

• Trælasten Byggecenter og Drive in

de sig mod mennesker, som virksomhederne ikke kendte, og som var på en eller anden form for overførselsind-

Disse virksomheder har alle sagt ja til at stille sig rådig-

komst. Man hører tit i debatten, at virksomheden har

hed med det formål at gøre det sociale ansvar prestige-
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fyldt. Opgaven er at fortælle inspirerende og lærerige

fra første færd en stor mediemæssig bevågenhed med

historier om det sociale ansvar. Direkte med udgangs-

masser af spaltemilimeterplads. Den har beslaglagt hele

punkt i virkeligheden på sydfynske virksomheder og

forsider og været udsat for grundig journalistisk omtale

ikke mindst via mund-til-mund-metoden, fra virksom-

i så centrale landsdækkende tidsskrifter som Danske

hed til virksomhed.

Kommuner og Socialrådgiveren. Den indgår endvidere
som et fast punkt i undervisningsprogrammet på den

Men hvis vi kigger udover de projektnære succeskrite-

projektlederuddannelse om det rummelige arbejdsmar-

rie, viser det sig, at har kampagnen haft en sådan dyna-

ked, som UdviklingsCenter for beskæftigelse på særlige

mik, at den har nået nogle markante resultater i et vide-

vilkår startede i 1999.

re perspektiv i to henseender.
Sydfyn har i 2000 oplevet en meget positiv udvikling
• For det første: Den har været den direkte anledning

indenfor det rummelige arbejdsmarked. Som det fremgår

til at den første sideproduktion på Sydfyn med men-

senere i dette magasin, har væksten i antallet af fleksjob

nesker med nedsat arbejdsevne er blevet etableret.

og i målopfyldelsen – det vil sige hvor stor en andel af
regeringens målsætning om 40.000 skåne- og fleksjob,

Det er sket på bremsekomponentvirksomheden Obtec

der er skaffet – ligget markant over væksten på lands-

A/S, der med stor succes har formået at etablere side-

plan. Det er klart, at den udvikling langt fra alene kan til-

produktionen som en del af den almindelige virksom-

skrives kampagnen Sjov & Alvor. Omvendt er det vel

hedsdrift. At det netop er sket på Obtec, har haft stor

rimeligt at antage, at kampagnen med sin effektive opfyl-

betydning for kampagnen, fordi Obtec har en meget

delse af sine projektnære succeskriterier og sin store gen-

stærk erhvervsmæssig placering på Sydfyn som en af de

nemslagskraft i det hele taget har været en medvirkende

største industrivirksomheder, der samtidig er noteret på

årsag hertil.

børsen. Virksomheden er således et erhvervsmæssigt
fyrtårn, som nu også er blevet et socialt fyrtårn, der står

Den Sociale Ambassadørordning, tager over fra nu af.

og blinker som en lysende inspirationskilde for andre

Jeg håber, at den vil vise sig som et blivende indslag i

erhvervsvirksomheder på Sydfyn.

bestræbelserne på at styrke virksomhedernes sociale
ansvar.

• Og for det andet: Den har endvidere været med til at
få Sydfyn på Danmarkskortet.

Hans Lassen
Kampagneleder

Kampagnen har haft en gennemslagskraft, der har rakt
langt videre end til de tre sydfynske kommuner. Den fik
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Fleksjob på Sydfyn vokser
meget stærkere end på landsplan

fes mange flere fleksjob end tidligere.
I den tabel 1 kan man se, hvordan det er gået med at skaffe
fleksjob i de tre sydfynske kommuner fra det tidspunkt,
hvor Sjov & Alvor startede.

I debatten om virksomhedernes sociale ansvar og det rummelige arbejdsmarked er der en klar tendens til først og
fremmest at fokusere på fleksjob. Det skyldes blandt andet
den kommende førtidsreform, der betyder, at der skal skaf-

Tabel 1. Udviklingen i antallet af fleksjob i de tre sydfynske kommuner

31.12.1999

01.09.2001

Vækst

Svendborg Kommune

63

146

132 %

Gudme Kommune

8

16

100 %

Egebjerg Kommune

20

39

95 %

I alt

91

201

121 %

Kilde: Tabellen bygger på de tre kommuners egne oplysninger.

Hvis vi sammenligner udviklingen i antallet af fleksjob i de
tre sydfynske kommuner under ét med udviklingen på
landsplan, kan man ikke få helt så aktuelle tal. I stedet må
vi nøjes med alene at se på år 2000, som er det sidste hele
år, hvor der foreligger officielle tal fra Danmarks Statistik.
Resultatet kan man se i tabel 2.

Som man kan se, har der i alle kommuner i perioden fra den
1. januar 2000 til den 1. september 2001 været en meget
stærk vækst i antallet af fleksjob i alle de tre sydfynske kommuner med Svendborg Kommune på en markant 1. plads.

Tabel 2. Udviklingen i antallet af fleksjob i 2000, De tre sydfynske kommuner under ét sammenlignet med hele landet

31.12.1999

31.12.2000

Vækst

De tre sydfynske kommuner

86

144

67%

Hele landet

6.526

9.917

52%

Kilde: Danmarks Statistik: www.statistikbanken.dk.

Som det fremgår, har der i hele landet i 2000 været en markant vækst i antallet af fleksjob. Dog ligger den sydfynske
vækst væsenligt over landsgennemsnittet. Forskellen til
landsgennemsnittet bliver ekstra markant, hvis man kun

NYT FRA SJOV OG ALVOR
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i antallet af fleksjob på intet mindre end 86%. Det vil sige
hele 34% over landsgennemsnittet.
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Hvordan er det gået med
Jørgen Henningsens vision?
ner skal skaffe. Måltallene er fundet ved at fordele de 40.000
på alle landets kommuner i forhold til hvor mange arbejdspladser, de forskellige kommuner har i forvejen. Princippet
i fordelingen er meget enkel: hvis kommunerne har mange
ordinære arbejdspladser, ja så skal de forholdsmæssigt også
skaffe tilsvarende mange arbejdspladser på særlige vilkår.

Til Wienerballet den 4. januar 2000 fremsatte borgmester
Jørgen Henningsen den vision, at Sydfyn bliver det sted i
landet, hvor man først kommer i mål, det vil sige først skaffer sin andel af de 40.000 skåne- og fleksjob, som regeringen
tidligere har meldt ud som målsætning for området.
I tabel 3 kan man se, hvordan det er gået. I parenteserne kan
man læse det konkrete antal job. Parenteserne udenfor de
enkelte kommuner i den første spalte angiver, hvor mange af
de 40.000 job på særlige vilkår, som de forskellige kommu-

De øvrige parenteser i anden og tredje spalte angiver hvor
mange skåne- og fleksjob, som kommunerne har skaffet på
de forskellige tidspunkter.

Tabel 3. Udviklingen i målopfyldelsen (fleks- og skånejob) i de tre sydfynske kommuner

31.12.1999

01.09.01

Vækst i målopfyldelse

Egebjerg Kommune (36)

86% (31)

131% (47)

45%

Gudme Kommune (32)

28% (9)

59% (19)

31%

Svendborg Kommune (284)

42%(118)

70% (200)

28%

I alt (352)

45% (158)

76% (266)

31 %

Kilde: Tallene bygger på de tre kommuners egne oplysninger. Måltallene for de enkelte kommuner er egne beregninger på grund af den opgjorte
dagbefolkning i Danmarks Statistik: »Geografisk fordelt beskæftigelses- og pendlingsstatistik«, pr. den 1. januar 1998 og udgivet maj 1999.

Som man kan se, er der i alle tre kommuner sket en markant
vækst i målopfyldelsen. Det vil sige, at man er rykket betydelig nærmere det punkt, hvor man har skaffet sin andel af
de 40.000 skåne- og fleksjob. For de tre sydfynske kommuner
under ét startede man med en målopfyldelse under halvdelen (45%), og man slutter med en målopfyldelse på 76%.

se på 86%. Ikke bare har kommunen været i stand til at holde denne 1. plads, men de indtager også 1. pladsen, hvad
angår vækst i målopfyldelsen i selve perioden, og slutter
med en målopfyldelse på 131%. På de efterfølgende side
bliver der gået lidt mere i dybden med disse markante erfaringer fra Egebjerg Kommune.

Under ét er Sydfyn ikke endnu kommet i mål, hvorimod
Egebjerg Kommune forlængst har passeret målstregen. Kommunen lå allerede den 31.12.1999 med en stor målopfyldel-

Igen, hvis man skal sammenligne med hele landet, kan man
ikke få helt de samme aktuelle tal. Hvis vi igen tager året
2000 kan man se resultatet i tabel 4:

Tabel 4. Udviklingen i målopfyldelsen (fleks- og skånejob) i 2000. De tre sydfynske kommuner under ét sammenlignet med hele landet.

31.12.1999
De tre sydfynske kommuner (352)
Hele landet (40.000)

31.12.2000

Vækst i målopfyldelse

44% (155)

61 % (213)

17%

28%(11.010)

38% (15.311)

10%

Kilde: Danmarks Statistik: www.statistikbanken.dk

Kommune, har der været en vækst i målopfyldelsen på hele
20%, det vil sige en dobbelt så stor vækst som i hele landet.

Tabellen peger meget klart på, at der på Sydfyn i 2000 har
været en markant højere vækst i målopfyldelse, 17% mod
10% i hele landet. Og hvis man alene ser på Svendborg
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EGEBJERG KOMMUNE

Først i mål
uden at hvile
på laurbærrene

HISTORIEN OM EN STILLE SUCCES

På denne sensommerdag i september har jeg en meget

i kommunen, først i det daværende Stenstrup Kommune,

nærliggende anledning til at besøge Egebjerg Kommune.

hvor han startede som HK-elev, og siden hen har han fra

Kommunen har allerede opfyldt sin andel af regeringens

1978 været socialchef i Egebjerg Kommune.

målsætning om de 40.000 skåne- og fleksjob. Allerede da
Sjov & Alvor startede, lå kommunen med en målopfyldel-

Med den baggrund må han da vide, hvorfor det går så godt

se på 86%. Og den 1. september 2001 har kommunen etab-

med job på særlige vilkår i Egebjerg Kommune. Man kan

leret 47 job på særlige vilkår, fordelt med 39 fleksjob og 8

ikke ligefrem sige, at Flemming Kehler er i stand til hurtigt

skånejob. Det giver en målopfyldelse på 131%.

at levere præcise svar på dette spørgsmål. Men måske ligger
der heri på en særlig finurlig og indirekte måde et svar på

Det er et imponerende resultat, der under alle omstændig-

spørgsmålet. Det virker som om, at det sociale ansvar er en

heder er en artikel værd. Og jeg har besluttet mig for at fin-

udiskutabel del af ånden i Egebjerg Kommune. Det er ikke

de ud af, hvad årsagerne til dette resultat er.

noget, man tænker så meget over. Det er bare noget, man gør.
Og har gjort gennem mange år.

Og hvem er mere nærliggende at snakke med det om end
Flemming Kehler, mangeårig socialchef i kommunen. Han

Men efterhånden som vi får snakket os varm på spørgsmå-

er født og opvokset i det, der i dag kaldes for Egebjerg Kom-

let, tegner der sig nogle mulige forklaringer på succesen.

mune. Alderen er 54 år, og han har haft hele sit arbejdsliv

NYT FRA SJOV OG ALVOR
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Socialchefen i Egebjerg kommune Flemming Kehler på løbetur i den sydfynske natur.

Et positiv samspil mellem politikere og ansatte

• Vi har også gennem årene haft et utrolig godt samarbejde

• Hvis vi ser tilbage til tiden før snakken om fleksjob, virk-

med virksomhederne i kommunen. Det gælder også inden-

somhedernes sociale ansvar og det rummelige arbejdsmar-

for hele aktiveringsområdet. Og her tror jeg, at det spiller

ked, så har vi altid i kommunen været meget opmærksom-

ind, at kommunen har mange små virksomheder, mange

me og engageret i de muligheder, der lå i beskyttede stillin-

gange kun med 2-3 ansatte. Man må sige, at det er lykkedes

ger, siger Flemming Kehler. Og han tilføjer:

for os at oparbejde nogle stabile kontakter til virksomhederne. Det skyldes ikke mindst, at vores beskæftigelseskonsu-

• En anden ting er, at der altid har været en utrolig positiv

lent Anne Lise Harboe har været ansat hos os i mange år. Og

holdning til fleksjobordningen blandt politikerne i kommu-

da fleksjobordningen blev indført, havde vi allerede via hen-

nen. Så der har i hvert fald været en positiv samspil mellem

des solide arbejde etableret gode kontakter til virksomhe-

os ansatte i kommunen, der har arbejdet med de her ting, og

derne. Vi kendte dem i forvejen, og de kendte os.

så politikernes velvilje. Dette samspil kan være en af forklaringerne på vores gode resultater.

Hurtig opfølgning på sygedagpengeforløb
En tredje forklaring på de gode resultater i kommunen kan

God kontakt til virksomhederne

ligge i den måde, som der bliver fulgt op på mennesker, der

Flemming Kehler kommer også ind på forholdet til virk-

er af den ene eller den anden grund kommer på sygedag-

somhederne:

penge.
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EGEBJERG KOMMUNE

• Her har vi altid sørget for at følge hurtig op. Og her har vi

matche den enkelte fleksjobber med de behov, som virk-

også som en lille kommune nogle særlige muligheder, fordi

somhederne har. Og denne opgave løses bedst regionalt,

vi i forvaltningen er tæt på hinanden. Det muliggør en opga-

måske i form af nogle særlige fleksjobformidlingsenheder,

veløsning, der kan give nogle hurtige resultater. På den

således som Socialministeriet har lagt op til. Og det vil vi

måde undgår vi, at sagerne trækker ud på grund af admini-

meget gerne bidrage til – med vores engagement og erfarin-

strative procedurer, der forsinker sagsbehandlingen.

ger.

Ønsker ikke at hvile på laurbærrene

En ting er sikkert: Med den nye førtidspensionsreform, som

På spørgsmålet om, hvorvidt Egebjerg Kommune ønsker at

betyder, at der skaffes mange flere fleksjob fremover, bliver

hvile på laurbærrene, kommer der hurtigt et meget klart svar

der brug for en betydelig styrket indsats i forhold til fleksjo-

fra Flemming Kehler:

bområdet. På mange måder er vi først lige begyndt, slutter
Flemming Kehler.

Nej, selvfølgelig ikke.
Den stille succes
Lige i øjeblikket er han på besøg hos de 10 største virksom-

Jeg er på vej hjem efter samtalen med Flemming Kehler. Jeg

heder i Egebjerg Kommune for at undersøge, om der er

synes, at vi efterhånden fik os snakket frem til nogle mulige

muligheder for at udarbejde det, man kalder for sociale part-

forklaringer på de imponerende resultater, som Egebjerg

nerskabsaftaler, det vil sige at kommunen og den enkelte

Kommune har nået. En af de bedste forklaringer er måske

virksomheder aftaler nogle mere forpligtende rammer for et

det umisforståelige engagement, som Flemming Kehler

samarbejde omkring det sociale ansvar. Samtidig er kom-

uden tøven viste, da vi snakkede om de fremtidige opgaver.

munen ved at lægge sidste hånd på en aftale om socialt part-

Det rummelige arbejdsmarked og virksomhedernes sociale

nerskab med LO på Sydfyn, hvis formål er at forhindre, at

ansvar er simpelthen en del af ånden i kommunen, såvel

fagforeningernes medlemmer bliver udstødt fra arbejdsmar-

blandt politikerne, hos virksomhederne som de ansatte på

kedet på grund af sygdom. Endvidere er der taget hul på dia-

rådhuset. Det er ikke noget, man gør sig til på. Det er på en

logmøder med det lokale Erhvervsråd i kommunen, hvis for-

måde en tavs viden og indsigt, man deler i fællesskab. Der-

mål er at skabe øget forståelse for virksomhedernes sociale

for er den mest rammende betegnelse, man kan give kom-

ansvar.

munens imponerende resultater: Den stille succes.

Og jeg tror også meget på samarbejdet i Det Sociale Koordi-

Hans Lassen

nationsudvalg for de tre sydfynske kommuner, siger Flemming Kehler. Det, der er brug for fremover er mere end noget
andet at skabe nogle bedre virksomhedskontakter i hele det
sydfynske område og arbejde mere professionelt med at

NYT FRA SJOV OG ALVOR

10

NR. 3 - 2001

KONFERENCE

Varme hjerter & Åbenhed
& Tro på en fremtid for alle

Den 17. maj 2001 blev en ikke hel almindelig dag på Obtec A/S.
Spisekantinen, som til daglig bespiser de mange medarbejdere, havde
totalt ændret udseende. Alle bordene, skifterammerne på væggene
m.v. var blevet fjernet. Tilbage var kun stolene i en skov af japanske
kirsebærtræer! De sidste var lige sprunget ud. Og de fyldte rummet
som en væsentlig del af den udsmykning, som Leo Sommer – lederen
af deokrationslinjen på Svendborg Handelsskole – havde ansvaret for.
Det tilstødende show-room var ligeledes blev tømt for computer, borde, stole m.v. I stedet havde Hotel Svendborg gjort klar til en stående
buffet. Og der var også blevet plads til wienerklassiske toner, fremført
af den lokale gruppe Trio Odino med Lasse Tajmer i spidsen.
Anledningen til disse store forandringer var en konference om virksomhedernes sociale ansvar. Den bestod af 2 halvlege. Den første og
den største halvleg handlede om de positive erfaringer, som Obtec
selv har indhøstet med sin sideproduktion, der udelukkende består af
fleksjobbere (erfaringerne er udførligt beskrevet i Nyt Fra Sjov &
Alvor, nr. 2). Og den anden halvleg var en premiere på Den Sociale
Ambassadørordning, hvor to af de virksomheder, der er med i ordningen – Ejde Nielsens Værktøjsfabrik A/S og Svendborg Tekniske
Skole – fortalte konkrete historier om det sociale ansvar. De blev suppleret med Ib Kruse, der er handicapkonsulent ved AF-Fyn, og som
fortalte om de muligheder, der ligger i ordningen med personlig assistance (det er den ordningen, der med stor succes er blevet brugt på
Ejde Nielsens Værktøjsfabrik A/S).

Deltagerne på konferencen var repræsentanter for de sydfynske erhvervsvirksomheder, det sociale koordinationsudvalg, kommunernes
socialforvaltninger m.v. og borgmester Jørgen Henningsen, der for en
gang skyld ikke var på talelisten. De var alle sammen i invitationen
blevet bedt om at medbringe varme hjerter, åbenhed og tro på en
fremtid for alle.
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FRA 1. HALVLEG
Erfaringerne fra Obtec

Kampagneleder Hans Lassen, Sisyfos,

Mogens Thorseng, administrerende

byder velkommen.

direktør: Hvad et Wienerbal kan føre
med sig
»Man kan spørge: »Hvorfor er vi så
gået ind i dette projekt?« Personligt
kendte jeg ikke ret meget til virksomhedernes sociale ansvar, selv om jeg
selvfølgelig havde fulgt debatten i
pressen, men der dumpede så en dag
en indbydelse ind til et Wienerbal, og
jeg kan sige ærligt, jeg kan huske, at
den rørte papirkurven. Det med forretningsmiddage, det har jeg rigeligt af,
og ikke behov for mere af, men heldigvis så slog jeg lige kort op på side 3, og
der så jeg så, at det var ikke bare en
middag, det var altså også en masse
interessante indlæg. Det gjorde så, at
jeg tog den med hjem til min kone – og
spurgte hende, om det var noget. Det
blev vi enige om, at det var og satte et
kryds i kalenderen. Den aften blev jeg
meget klogere.«
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Madsen,

produktionschef:

Utrolig gode erfaringer med fleksjob-

Ole Augustinus, SID-tillidsrepræsentant: Det offentlige bureaukrati

berne
»Det er meget godt med al det engage»Vores erfaringerne har været positive.

ment, som det offentlige udviser med

Der en helt utrolig høj grad af loyalitet

hensyn til at få folk ansat på særlige

og arbejdsglæde hos fleksjobberne. Og

vilkår. Men det er en stor fare for, at

det er lidt misvisende at bruge ordet

man taber målet. Simpelthen fordi der

nedsat arbejdsevne om dem. Der er

er al for megen usikkerhed omkring,

måske brug for lidt mere hjælp, men i

hvordan de mennesker, der er ansat på

realiteten udfører de et utroligt godt

særlige vilkår, skal forholde sig i den

stykke arbejde. Og myten om, at fleks-

situation, de befinder sig i. Der er for

jobberne skulle havde mere fravær og

lidt hjælp at hente, og der er oplysnin-

flere sygemeldinger end ordinært an-

ger, som ikke passer eller direkte er

satte, er også gjort til skamme. Der er

misvisende. Dette skyldes primært, at

ikke større fravær i denne gruppe end

det kommunale system er meget

blandt alle andre medarbejdere.«

bureaukratisk, også for meget, det er så
meget, at der er en fare for, at det blive
dræbende for den gode idé.«
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godt modtaget. Alle

de forskellige regler på grund af fejlin-

var venlige og rare i

formation eller forskellige råd fra kom-

begyndelsen, men på

munen, både med sygedagpenge, ferie

et tidspunkt begyndte

og A-kasse. Det, vi har manglet, har

nogle af af medarbej-

været én, der var helt inde i reglerne.

derne at se skævt til os

Vi har mødt for megen uvidenhed, og

og småhviske i kroge-

det har gjort os forvirrede, sure og fru-

ne. Vi fik på fornemmelsen, at de men-

strerede. Vi følte på et tidspunkt, at vi

te, at vi var løntrykkere og ville tage

stod i et ingenmandsland, hvor ingen

»Jeg hedder Anne Marie og er 48 år. Jeg

arbejdet fra dem. Fornemmelsen var

vidste noget om os, og vi vidste heller

kom på arbejdsmarkedet, da jeg var 15.

rigtig, men forholdet til dem er blevet

ikke noget selv, men det er der heldig-

Det var som ung pige i huset, og siden

bedre nu, hvor de har lært os at kende.

vis ved at blive en ordning på, har

Anne Marie Stjerneborg, fleksjobber:
Vi må lære af vores erfaringer

kommunen nu lovet os.

da har jeg arbejdet på fjerkræslagterier
og i køkkenet på kroer og de sidste 20

En ting er sikkert: vi er ikke kommet

år som tjener i Svendborg. Jeg har

for at ødelægge noget for nogle, vi er

Til sidst vil jeg gerne sige noget om,

været enlig mor til 3 dejlige børn i

kun ude på at arbejde dét, vi kan. Pro-

hvad man så kan lære af vores erfarin-

mange år, så der skulle tjenes penge

blemet var, sådan som vi ser det, at de

ger.

ind, så de kunne få en ordentlig til-

øvrige medarbejdere ikke havde fået

værelse.

nok at vide om, at vi fleksjobbere hver-

For det første: Det er utrolig vigtigt, at

ken er løntrykkere eller ude på at tage

kollegaerne får en god og ordentlig

For 2 år siden var det slut med tjener-

arbejdet fra dem. Derfor tror vi, at det

information fra ledelse, værkførere og

jobbet. Jeg gik psykisk ned med flaget

har været svært for dem at tackle os, og

tillidsrepræsentanter, der sikrer, at der

på grund af dårligt arbejdsmiljø og fik

omvendt. Men min opfattelse er, at det

ikke er nogen, der tror, at vi kommer

epilepsi. Jeg føler ikke, at jeg er færdig

er blevet bedre efter, at de har lært os

for at trykke lønnen eller tage arbejdet

med at arbejde endnu, så jeg håber og

at kende, og for mit eget vedkommen-

fra nogen andre.

tror, at fleksjobbet er et springbræt til

de føler jeg, at de har glemt, at jeg er

at arbejde op til et normalt job igen.

fleksjobber.

Vi, der er ansat i fleksjob her på Obtec,

Men der er en anden ting, der også har

der er 100% inde i reglerne, således at

er alle glade for arbejdet. Vi er blevet

været svært for os. Og det er at tackle

vi ved, hvor vi står, og hvor vi ikke

For det andet: Det er afgørende, at vi
får en fast kontaktperson i kommunen,
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står, f.eks. med hensyn til feriepenge,

Dorthe Bang og Niels Peter Nielsen.

administrative aspekter, der berører

sygedagpenge og A-kasse. Vi tror på, at

konsulenter fra Koordinationsudvalget

den enkelte fleksjobbers rettigheder og

en sådan kontaktperson kan være med

i Gudme, Egebjerg og Svendborg Kom-

pligter hos én og kun en person i kom-

til at give os fleksjobbere den helt nød-

muner: En masse brugbar viden

munen. Og det skal være en person,

vendige tryghed.

som det i øvrigt skal være nemt for den
»Projektet på Obtec har givet os en

Og for det tredje: Vi har lært, at det er

masse brugbar viden. Det har lært os

vigtigt, at vi fleksjobbere også selv

en del om, hvad man skal og ikke

tager ansvaret ved ikke at være bange

mindst ikke skal gøre, når man skal

for at sige vores mening. På den måde

virkeliggøre visionen om det rummeli-

kan der ske forbedringer, både i for-

ge arbejdsmarked. Vi har lært, hvor

hold til kollegaerne og kommunen.

vigtig det er at sikre en hurtig sagsbehandling, der kan afklare mennesker

Vi er alle pisket til at lære af vores erfa-

til fleksjob. Vi har også lært, hvor

ringer, og hvis vi gør det, er vi sikker

afgørende det er, at virksomheden kun

på, at fleksjob bliver en rigtig god idé.«

har en kontaktperson i kommunen. Og
så har vi lært, at det er nødvendigt at
samle kompetencen vedrørende de

NYT FRA SJOV OG ALVOR
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FRA 2. HALVLEG
Premiere på den Sociale Ambassadørordning.

Jørn Olsen, fuldmægtig Svendborg

Ib Kruse, handicapkonsulent ved AF-

Tekniske Skole: Måske har vi nået en

Fyn: Hvad er det i grunden, man skil-

grænse…?

ler sig af med, når man skiller sig af
med en medarbejder?

»Vores arbejde med at etablere fleksjob
er sket uden de store forkromede over-

»Det, at man har pådraget sig et handi-

vejelser. Det er noget, der stille og roligt

cap, betyder jo ikke, at man ikke kan

er vokset frem. Vi har som sagt tidlige-

arbejde. Det betyder, at der er nogen

re ansat medarbejdere på forskellige til-

konkrete arbejdsfunktioner, som man

skudsordninger, som så senere er endt i

måske ikke mere kan udføre. Jeg ople-

permanente job. Vores grundfilosofi, og

ver ved mine ca. 100 virksomhedsbe-

det at vi er vant til have med unge men-

søg årligt, at der ikke er nogen virk-

nesker at gøre, gør måske, at vi ser per-

somheder, som ønsker at skille sig af

spektiverne i denne udvikling tydelige-

med en medarbejder, som er blevet

re. Vi ved, at folk kan komme i gang, de

ramt uforskyldt af et handicap. Fordi

kan udvikle sig, blot de får de rette

hvad er det, man skiller sig af med, når

vækstmuligheder. Vi er åbne for at an-

man skiller sig af med en medarbej-

sætte flere i fleksjob fremover, men vi

der? Det er den viden, som medarbej-

skal også tage hensyn til de medarbej-

deren har, og som jo i 99% af tilfælde-

dere, vi har i forvejen, og der er nok

ne stadigvæk er i behold. Det er en vir-

nogen steder, hvor der er nået en græn-

kelig dejlig oplevelse at møde denne

se. Men det kan jo også tænkes, at der

holdning, når man kommer ud og skal

hen ad vejen vil opstå nye opgaver,

finde løsninger for disse personer og

hvor man tænker: “Det kan løses af en

deres virksomheder.«

fleksjobber eller en skånejobber.”«

NYT FRA SJOV OG ALVOR
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Flemming Ejde Nielsen, administrende

der er meget lidt bureaukrati i den. Så

Publikums sidste klapsalve og konfe-

direktør, Ejde Nielsens Værktøjsfabrik:

vi vil varmt anbefale den til andre

rencen er slut.

Personlig assistance er en rigtig god

virksomheder«

ordning.
»Vi har kun gode erfaringer med ordningen med personlig assistance. Vi
har to under denne ordning. Den første
var en »ung« mand på 50 år, som henvendte sig og gerne ville havde et job.
Han var i en lille virksomhed i forvejen, og det kneb for ham at have sine 37
timer om ugen. Han havde en fodfejl,
der gjorde, at han havde problemer
med at stå. Hans arbejdsgiver var ikke
interesseret i at gå ind i ordningen.
Men det sagde vi ja til. Det gjorde vi
også, da en af vores voksenlærlinge, tre
måneder før han var udlært, kom ud for
en sportsdykkerulykke, der betød, at
han fik problemer med det ene ben, der
ikke fungerer optimalt, der er ligesom
champagne i det. Så nu har vi to under
ordningen. Og det gode ved den er, at
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Billederne på denne side er af Flemming Kjeldsen, afdelingsleder, og Anne Marie Stjerneborg, fleksjobber, begge
fra Obtec, taget fra TV-Danmark, den 25. maj 2001. Højreside: Obtec-konferencen - Pressecollage med de 3 avisartikler fra Fyns Amts Avis + 1 artikel fra Fyens Stiftstidende
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Hvis jeg havde været
et andet menneske,
havde jeg nok ikke gjort det

Denne udtalelse falder prompte, da

• Det handler om menneskesyn det

fra København, og som var ansat i

uddeler Flemming Jørgensen bliver

her. Uden mit humane menneskesyn

butikken i 2 år.

spurgt om, hvad grunden egentlig er

var vi aldrig gået ind i det. Glæden ved

til, at han som leder af Dagli´ Brugsen

at gøre noget godt for mennesker, der

Gode erfaringer

i Gudbjerg har ansat Hassan, en tidli-

har det svært i det danske samfund, er

Erfaringerne med fleksjobbet er gode.

gere Kovosoalbaner, i et 37 timers flek-

hovedgevinsten. Men jeg har så senere

Hassan er Dagli´ Brugsens service-

sjob den 1. december 2000 efter et år i

erfaret, at der er en sidegevinst ved det

mand over en bred front. Han holder

arbejdsprøvning

sociale ansvar. Og det er, at Dagli´

det OK-benzinanlæg rent, der er lige

Brugsens omdømme bliver forbedret,

udenfor indgangen til butikken. Han

og vi bliver kendt for det. Og det tager

ordner flasker og kører ud med varer.

vi da gerne med, siger Flemming Jør-

Og han tager sig af det, man kunne

gensen med et glimt i øjet.

kalde for pedelfunktionen, det vil

i Gudbjerg

Dagli´ Brugsen i Gudbjerg
Teglværksvej 3 · 5892 Gudbjerg
Tlf 6225 1707 · Fax 6225 3424
06082@fdb.dk
Historie: Går helt tilbage til 1912, hvor
Gudbjerg og Omegns Brugsforening blev
startet. Og fra 1992 har den heddet Dagli´
Brugsen i Gudbjerg i daglig tale og markedsføring.
Kerneydelse: Formidle salg af de daglige
varer til husholdninger i nærområdet, det
vil sig i en radius på ca. 3 km fra Gudbjerg.

sige småreparationer, skifte pærer ud
Det med det humane menneskesyn

m.v.

understreger han ved at fortælle, at
han har to faderskaber, ét i Bangla

Mens Flemming Jørgensen er ved at

Desh og ét i Nepal, der i alt koster ham

fortælle om Hassans arbejdsopgaver,

4.000 kr. om året. Han peger også på

ringer telefonen. Et menneske i den

Albert Schweitzer som en person, han

anden ende af røret bestiller 3 liter

sætter stor pris på som følge af hans

sød, 1 youghurt med jordbær, 2 pak-

uegennyttige arbejde med at bygge

ker gær samt en hel del mere. Flem-

hospitaler i Afrika.

ming Jørgensen skriver det hele ned
og slutter samtalen med: »Det klarer

Flemming Jørgensens humane menne-

Arne i morgen«.

Omsætning: 30 mio kr., incl. benzin, med
16 ansatte.

skesyn kom også til udtryk, da han
stort set samtidig med, at han tiltrådte

Vi vender tilbage til erfaringerne med

Job på særlige vilkår: 1 fleksjob (servicemedarbejder).

stillingen som uddeler i Gudbjerg i

Hassan:

1982, tog en narkoman ind, der kom
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Flemming Jørgensen, 51 år, har stort set i al den tid, han har været på arbejdsmarkedet, været i Brugsbevægelsen. Han er oprindelig kommisuddannet i Humble Brugs fra 1969. I 1982 tiltrådte han stillingen som uddeler i Gudbjerg efter i en periode på 9
år at have været uddeler i Birkum.

• Jeg kan faktisk ikke komme i tanke

Flemming Jørgensens mening om det,

• Vi er meget tilfreds med Hassan.

om noget negativt at sige. Hassan er

er der ikke nogen tvivl om:

Det skal der ikke herske nogen som

100% accepteret hele vejen rundt,

helst tvivl om. Og vi vil meget gerne

såvel af de øvrige medarbejdere som af

• Når jeg hører sådan noget, har jeg

fortsætte med ham. Når det så er sagt,

kunderne, der kommer her i butikken,

svært ved at tage de politikere alvorligt

så skal vi heller ikke glemme, at det er

siger Flemming Jørgensen.

– og det gælder jo stort set dem alle –

forbundet med ressourcer at etablere

når de siger, at vi skal gøre arbejdsmar-

fleksjob. Vores overvejelser er: hellere

Alligevel en dårlig erfaring

kedet mere rummeligt overfor folk med

fortsætte med at gøre det godt, som vi

Og alligevel. Ved nærmere eftertanke

nedsat arbejdsevne og flygtninge fra

er kommet godt i gang med, og som vi

kommer han i tanke om en negativ ting,

andre lande. Der skal da være en lille

kan magte, fremfor at blive overmodi-

som i virkeligheden ikke handler om

økonomisk gulerod ved at tage et arbej-

ge og begynde at spænde over noget,

Hassan´s fleksjob. Og dog. Det handler

de, synes jeg. Alt andet er ikke seriøst.

hvor bukserne ikke kan holde, slutter

om, at Hassan og hans familie ikke kan

Flemming Jørgensen.

mærke nogen økonomisk forskel mel-

Bukserne skal kunne holde

lem, om han går på kontanthjælp, eller

Omkring det sociale ansvar i fremti-

om har arbejder 37 timer om ugen. Og

den siger Flemming Jørgensen, at 1

det hænger sammen med, at hans kone

person i job på særlige vilkår nok er

går på kontanthjælp, hvilket betyder, at

det, som Dagli´ Brugsen i Gudbjerg kan

det, som Hassan tjener mere, straks bli-

klare i øjeblikket. Han underbygger det

ver modregnet i hendes kontanthjælp.

på følgende måde:
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Vi tager da pengene med…

Siger fabrikschef Niels Voetmann med

fastholdes på virksomheden. Vi ønsker

arbejdsevne skulle blive reduceret på

et glimt i øjet og fortsætter:

på ingen måde at gøre det sociale

den ene eller den anden måde.

ansvar til et spørgsmål om kortsigtet at
• Selvfølgelig gør vi da det. Men det

spekulere i økonomiske tilskud til flek-

er nu ikke derfor, at vi er gået ind i

sjob, udsigten til gratis arbejdskraft

spørgsmålet om det sociale ansvar.

m.v. Derfor har vi da også gennem fle-

• Det handler også om vores image.

Slet ikke. Når vi tager folk ind, så er

re år kørt med det, man kan kalde for

Vi tror på, at fremtidens forbrugere i

det med det helt klart sigte, at de skal

uformelle skånejobs, det vil sige jobs,

stigende omfang vil lægge mere og

hvor vi tager skånehensyn til den

mere vægt på de etiske og sociale

enkelte, uden at det automatisk skal

aspekter ved virksomhedernes drift.

udløse x antal kroner i tilskud fra det

Det er måske ikke noget, vi som virk-

offentlige.

somhed har mærket så meget til end-

Men der er også en anden grund:

nu, men det regner vi helt sikkert med
De Danske Spritfabrikker A/S
Rødeledsvej 70 · 5700 Svendborg
Tlf 6217 3600 · Fax 6217 3700
spab@distillers.dk · www.vinogsprit.dk
Historie: Fabrikken startede i 1946 som
Svendborg Konservesfabrik og skiftede navn
til Svendborg Vinkompagni i 1960´erne. Blev
i 1990 en del af Danisco-koncernen, hvilket
ophørte i slutningen af 1999, hvor virksomheden blev opkøbt af den svensk ejede
internationale koncern Vin & Sprit. Er i dag
Skandinaviens største virksomhed indenfor
sit område. Fik i 2000 både HK´ s miljøpris
og De Danske Energirådgiveres energipris.
Kerneydelse: Tapperi af vin og spiritus.
Årlig omsætning: 300 mio. kr. med i alt
200 ansatte (160 på fabrikken i Svendborg
og 40 på flaskesorteringsfabrikken i Otterup).
Job på særlige vilkår: 1 fleksjob (faglært
elektriker), 2 uformelle skånejobs (2 produktionsmedarbejdere) og 1 arbejdsprøvning
(laboratoriemedarbejder). Alle arbejder på
fabrikken i Svendborg.

2 tungtvejende grunde

vil ske fremover. Så ved allerede nu at

For De Danske Spritfabrikker A/S er

tage det sociale ansvar alvorligt, kan

der anderledes tungtvejende grunde til

vi opbygge et beredskab, der gør, at vi

at tage det sociale ansvar alvorligt. Det

kan svare igen på omverdenens sti-

sker ud fra nogle langsigtede og strate-

gende etiske og sociale krav til virk-

giske grunde. Niels Voetmann forklarer

somhederne, siger Niels Voetmann.

hvorfor:
Vil gerne være lokomotiv
• Det handler først og fremmest om

De Danske Spritfabrikker har tilsluttet

at kunne tiltrække og fastholde den

sig Den Sociale Ambassadørordning.

kompetente arbejdskraft med de nød-

Det forekommer helt naturligt, når

vendige kvalifikationer, der bliver

Niels Voetmann fortæller om den rolle,

brug for i fremtiden. Vi kan se frem til,

virksomheden agter at spille på den

at arbejdet på fabrikken bliver mindre

sociale boldbane:

og mindre rutinepræget. I den sammenhæng er det afgørende for os at

• Vi vil gerne sammen med andre

sende signalet om, at vi tager vare på

virksomheder, f.eks. Obtec, fungere

folk og behandler medarbejderne ans-

som lokomotiv for det sociale ansvar

tændigt, hvilket indebærer, at vi giver

på Sydfyn. Vi vil gerne være med til at

dem en fair chance, hvis deres

præge samarbejdet med kommunerne.
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Niels Voetmann, 53 år, har været fabrikschef på virksomheden siden 1993. Er oprindelig udlært som automekaniker indenfor
militæret, hvor han var i 7 år. I 1976 blev han uddannet som produktionsingeniør, og med denne uddannelse som baggrund
arbejdede han på såvel Danfoss som Electrolux, inden han startede som fabrikschef på De Danske Spritfabrikker A/S.

Vi vil gerne være med til at fjerne

værk – FYN, Netværk for fynske

vores flaskesorteringsfabrik i Otterup,

bureaukratiske og tåbelige ordninger.

erhvervsvirksomheder. Sidstnævnte

hvor vi lige har sagt ja til at tage en

Vi har nu fået en kontaktperson til

skilt skyldes, at virksomheden huser

palæstinenser ind fra Vollsmose.

Svendborg Kommune, og det er noget,

sekretariatet for det sociale netværk på

vi forventer os meget af. Og her i efter-

Fyn. Og Niels Voetmann er samtidig

• Det andet område er arbejdsfasthol-

året er vi med til at arrangere et semi-

gået ind i styregruppen for det samme

delse. Vi har mange medarbejdere, der

nar om arbejdsulykker sammen med

netværk.

har været her gennem mange år, og

Det Sociale Koordinationsudvalg. På

hvor vi kan se frem til, at arbejdsevnen

den måde vil vi arbejde offensivt med

To store fremtidige opgaver

for flere af dem vil blive reduceret. Her

det sociale ansvar.

På spørgsmålet om, hvad fabrikken har

bliver den store udfordring at få det

af planer for fremtiden på det sociale

sociale ansvar gjort til en naturlig del af

område, svarer Niels Voetmann:

vores produktionsteams som de med-

Denne offensive satsning bliver understreget, når man går ind gennem fabrik-

indflydende medarbejdergrupper, de er,

sporten på Rødeledsvej i Svendborg,

• Som det ser ud nu, forventer vi en

slutter Niels Voetmann, mens han pak-

hvor virksomheden holder til. Her bli-

særlig indsats på to store områder. Det

ker tasken, så han er klar til at tage af

ver man mødt af to lige store skilte. På

ene er integration af nydanskere. Der

sted til Rantzausminde Skole, hvor han

det ene står der De Danske Spritfabrik-

vil vi gerne være med til at åbne noget

er dagens gæstelærer i en af 5. klasser-

ker A/S og på det andet Socialt Net-

mere op, både her i Svendborg og på

ne.
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Det er ikke noget,
vi snakker om

Ordene er Fleming Ejde Nielsens. Dét,

der stilles i arbejdet, f.eks. med hensyn

dem selv noget, f.eks. ved at de udsæt-

de ikke snakker om på Ejde Nielsens

til at kunne løfte tunge ting.

tes for et trafikuheld, ja så kan de reg-

Værktøjsfabrik på Jönköpingvej, er, at

ne med, at vi vil gøre alt for at hjælpe

to af medarbejderne er ansatte på

• Når vi ikke snakker om det, er det

dem igennem og fastholde dem i job-

særlige vilkår. De er begge to ansat

udtryk for, at de to er blevet en lige så

bet.

indenfor ordningen med personlig

naturlig del af vores personalegruppe

assistance. Og de er begge faglærte

som de medarbejdere, der er ansat på

At det først og fremmest er et persona-

metalarbejdere, som har problemer

ordinære vilkår, siger Flemming Ejde

lepolitisk spørgsmål er også grunden

med at klare de normale fysiske krav,

Nielsen, som tilføjer:

til, at Flemming Ejde Nielsen ikke går
så meget op i om det tilskud, virksom-

• Hvis jeg skulle skære ned i medar-

heden modtager til personlig assistan-

bejderstaben i morgen, så er det heller

ce, opvejer de ressourcer, som virk-

ikke sådan, at det er de to, der står

somheden bruger på ordningen.

først for. Hvis en evt. nedskæring ville

Ejde Nielsens Værktøjsfabrik A/S
Jönköpingvej 1 · 5700 Svendborg
Tlf 6222 3990 · Fax 6222 8190
mail@ejde.dk · www.ejde.dk

komme til at ramme dem, ville det

Er åbne overfor flere ansættelser på

ikke være på grund af deres handicap,

særlige vilkår

men så ville det hænge sammen med

På spørgsmålet om, hvorvidt 2 medar-

andre overvejelser.

bejdere på særlige vilkår ud af en samlet medarbejdergruppe på 40 er, hvad

Historie: Virksomheden blev i 1974 startet
af Flemming Ejde Nielsen på Tåsinge. Senere flyttede den til Svendborg i 1984, hvor
den har været lige siden på den samme
adresse.
Kerneydelse: Fremstilling af forme til
støbning af emner indenfor plast, zink og
aluminium. Ca. 10% af produktionen går til
eksport.
Årlig omsætning: 22 mio kr. med 40
ansatte.
Job på særlige vilkår: 2 faglærte
maskinarbejdere med personlig assistenter.

Det drejer sig om personalepolitik

virksomheden kan rumme, svarer han

For Flemming Ejde Nielsen drejer det

efter noget omtanke:

her sig først og fremmest om at vise en
ganske bestemt holdning til personalet:

• Nej, egentlig ikke. Hvis der kommer
en mand i morgen og banker på min

• Ved at have etableret de to ordnin-

dør og spørger, om han kan blive ansat

ger sender vi et kraftig signal til de

under den personlige assistanceord-

øvrige medarbejdere om, at vi er et

ning, så vil jeg da kigge seriøst på det.

sted, der godt vil hjælpe folk, der er

Det er klart, at jeg skal havde nogle

kommet i nød. Og det tror jeg skaber

arbejdsopgaver, der venter på at blive

tryghed, fordi de øvrige medarbejdere

udført, og han skal havde de kvalifika-

tænker, at hvis der kommer til at ske

tioner, der gør, at han kan leve op til
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Flemming Ejde Nielsen er 53 år, administrerende direktør og ene-indehaver af virksomheden lige siden dens start. Han blev
udlært som maskinarbejder i 1967 og havde arbejde forskellige steder som værktøjsmager inden han i 1974 startede virksomheden.

de krav, der er indeholdt i arbejdsop-

præcist: om ikke at spilde kvalifikatio-

parat til at tage et socialt ansvar ved at

gaverne. Men hvis disse to ting er på

ner. Det er da fjollet, at mennesker, der

ansætte mennesker på særlige vilkår.

plads, så kan jeg da ikke se nogen

har pådraget sig et fysisk handicap og

Men samtidig slår han følgende fast:

grund til, at vi ikke skulle kunne havde

dermed måske ikke har alle kvalifika-

nogle flere ansat på de særlige vilkår.

tioner i behold, ikke får adgang til at

• Det er brug for en forenkling. Fleks-

bruge de kvalifikationer, som de sta-

job. Skånejob. Personlig assistance og

Kvalifikationer, der ikke må gå til

digvæk har og kan bruge. Det er da tos-

hvad det alt sammen hedder. Jeg

spilde

set, ikke kun udfra virksomhedernes

mener at vide, at det er op imod en 25-

I et større perspektiv forklarer Flem-

synspunkt, men da så sandelig også,

30 forskellige ordninger indenfor

ming Ejde Nielsen nødvendigheden af

hvis man ser det med samfundets bril-

området. Det er klart, at det gør det

virksomhedernes sociale ansvar på føl-

ler, siger Flemming Ejde Nielsen.

svært for virksomhederne. Derfor

gende måde:

mener jeg, at vi skulle slå det hele
Brug for en forenklling

sammen til en ordning, slutter Flem-

• For mig handler det meget om kva-

Flemming Ejde Nielsen er slet ikke i

ming Ejde Nielsen.

lifikationer. Eller for at være mere

tvivl om, at mange virksomheder er
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12% af de ansatte
i job på særlige vilkår

Nybolig i Svendborg er et godt eksem-

det kan jo ikke nytte noget, hvis alle

med forefaldende opgaver på kontoret.

pel på, at det er muligt for også mindre

virksomheder ryster på hovedet, når

Vi får udført mindre, men slet ikke

virksomheder at tage et betydeligt

der snakkes socialt ansvar. Nogen må

uvæsentlige, arbejdsopgaver, som vi

socialt ansvar. Der er ansat 15 på ordi-

gøre noget«. Samme aften fik jeg også

ikke tidligere fik udført. Og vi bliver i

nære vilkår og 2 på særlige vilkår, hvil-

kontakt til en af kommunens jobkon-

stand til at kunne tilbyde en mere flek-

ket giver 12% af den samlede persona-

sulenter, og vi aftalte et møde relativ

sibel og dermed bedre service overfor

legruppe på særlige vilkår.

hurtigt efter Wienerballet, og så gik der

kunder, forklarer Uffe Jeppesen.

vel et par måneder før vi fik den første
• Det startede med, at jeg blev fanget

ansat i fleksjob. Det var sidste år, og i

Det er stadigvæk en god forretning.

ind af Wienerballet i sin tid. Jeg tænk-

år har vi ansat en mere. Denne gang i

Men senere er der kommet en ny

te under og efter arrangementet: »Man

skånejob, siger Uffe Jeppesen.

dimension til:

Startede som et økonomisk attraktivt

• Det er simpelthen en fornøjelse at

tilbud

se, hvordan Michael er vokset med

Uffe Jeppesen lægger ikke skjul på, at

opgaven, hvordan han er blomstret

det startede, fordi fleksjobordningen

mere og mere op. Jeg ved, hvad jeg

viste sig at være økonomisk attraktiv

snakker om, fordi jeg er sammen med

for virksomheden. Det vil sige, at en

ham i hvert fald hver anden dag. Det

ting var, at han blev grebet af stemnin-

bliver man glad af, og det er ubetalelig,

gen til Wienerballet. Noget andet var at

og det er det hele værd, siger Uffe Jep-

undersøge de økonomiske vilkår for

pesen, og tilføjer:

bør nok også tage et socialt ansvar, og

Nybolig
Vestergade 165 · 5700 Svendborg
Tlf 6321 7090 · Fax 6321 7081
post@svendborg.nybolig.dk
www.nybolig.dk
Historie: Firmaet blev startet i 1990 under
navnet Domicil og blev senere en del af
Nybolig-kæden.

job for særlige vilkår.
• Det er klart, at der er nogle ekstra
• Og her var min konklusion, at de

ressourcer forbundet med at gå ind og

eksisterende ordninger viste sig at

etablere job på særlige vilkår. Det skal

Kerneydelse: De traditionelle ejendomsmæglerydelser indenfor såvel bolig, erhverv
som ejendomsadministration.

være økonomisk attraktive for os. Da

man selvfølgelig være parat til som

det blev klart for mig, var jeg slet ikke

virksomhed. Men hvis vi gør det samle-

i tvivl om, at vi måtte gå ind i det her.

de »regnskab« op, det vil sige både kig-

Årlig omsætning: Ca. realiserede 300
emner, det vil sige enten salg eller udlejning
af ejendom eller lejlighed, med 17 ansatte.

Og det gjorde vi så, da vi ansatte

ger på de økonomiske forhold i ordnin-

Michael i et fleksjob, som blev etable-

gen og inddrager de mere bløde aspek-

ret i foråret 2000. Han er en all-round

ter, er der helt klart et »overskud« på

servicemedarbejder, der både arbejder

bundlinjen. Det er jeg slet ikke i tvivl

med

om.

Job på særlige vilkår: 1 fleksjob (servicemedarbejder) og 1 skånejob (servicemedarbejder).

bygningsvedligeholdelse

NYT FRA SJOV OG ALVOR

26

NR. 3 - 2001

som

Lidt af en sport
Uffe Jeppesen siger, at der godt kan gå
lidt af en sport i det, når man gør det til
et projekt at få et menneske helt uden
erhvervsmæssig erfaring til at indgå på
fornuftig vis i daglige arbejdsopgaver:

• Det er dejligt at se, hvordan det kan
lykkes skridt for skridt at få mennesker i job på særlige vilkår til at blive
mere og mere accepteret i personalegruppen. Vi stiller i princippet de
samme krav til folk, hvad enten de er
ordinært eller særligt ansatte. De skal
ikke være andenrangsmedarbejdere.
De skal behandles på lige fod med
andre medarbejdere. Derfor skal de
indgå i de almindelige personaleaktiviteter, der foregår på virksomheden.

Uffe Jeppesen er med sine 42 år én de to indehavere af Nybolig. Han blev oprindelig uddannet som bankassistent i Den Danske Bank, og nogle år senere blev han
endvidere uddannet som ejendomsmægler i 1986. Sammen med en anden partner
grundlagde han det daværende ejendomsmæglerfirma Domicil, som i dag er medlem af Nybolig-kæden.

Ikke af hensyn til image

sig gøre at få det gjort på en måde, der

• En person, der har betydet meget

Når Nybolig er gået ind i at etablere

forener de økonomiske interesser med

for mig, er min morfar. Han var en glø-

job på særlige vilkår, har det ikke

det sociale ansvar. Derfor har vi da

dende socialdemokrat og formand for

noget at gøre med firmaets image. Uffe

også tænkt os at køre videre med de 2

det, der senere blev til SID her på Syd-

Jeppesen forklarer det således:

job på særlige vilkår.

fyn. Han kæmpede virkelig for den lille mands sag. Og jeg vil slet ikke løbe

• Det er slet ikke det, der drejer sig

Måske har det noget med min bag-

fra, at jeg har det med i min livsbaga-

om. I vores forretning mærker vi slet

grund at gøre

ge stadigvæk, også selvom jeg er blevet

ikke noget socialt eller etisk pres fra

Uffe Jeppesen er selv inde på, at når

selvstændig erhvervsdrivende. Når jeg

vores kunder. Vores udgangspunkt

Nybolig er gået så stærkt ind i arbejdet

i sin tid blev fanget ind af Wienerbal-

har været spørgsmålet om at få udført

med at etablere job på særlige vilkår,

let, skyldes det måske denne bagage,

nogle regulære arbejdsopgaver. Og

så kan det måske hænge sammen med

slutter Uffe Jeppesen.

her har det altså vist sig, at det lader

hans opvækst.

NYT FRA SJOV OG ALVOR

27

NR. 3 - 2001

DSA VIRKSOMHED

Helst komme indefra

På et tidspunkt i samtalen med pro-

har grebet det sociale ansvar an på. Fir-

Ikke nogen belastning overhovedet

duktionschef Torben Madsen siger han:

maet oprettede i sommeren 2000 en

Torben Madsen opsamler firmaets er-

såkaldt sideproduktion, en hel afdeling

faringer med sideproduktionen på føl-

med 5 fleksjobbere, som tager sig af

gende måde:

• Det skal helst komme indefra.

diverse montage- og pakkeriopgaver.
Det er det sociale ansvar, der helst skal

Denne sideproduktion var ikke forår-

• Når man så kommer i gang med det

komme indefra. Udtalelsen rammer

saget af et ydre pres, idet firmaet ikke

sociale ansvar, erfarer man, at det slet

meget præcist den måde, som Obtec

har mærket øgede krav fra hverken

ikke er så besværligt igen. Jeg mener

kunder eller investorer om en øget

faktisk, at det ikke har givet anledning

social adfærd.

til nogen belastning overhovedet. Selvfølgelig har vi da brugt tid og ressourcer

Obtec A/S
Kuopiovej 11 · 5700 Svendborg
Tlf 6321 1515 · Fax 6321 1595
obtec@inet.sbs.dk · www.obtec.dk

Torben Madsen forklarer derimod

på det. Og vi har da også måske brugt

opstarten på følgende måde:

ekstra ressourcer, fordi det har været
nyt for os. Men jeg må sige, at vi fået

• Hvis vi går helt tilbage til starten, var

opfyldt vores forventninger fuldt ud.

det Wienerballet, der fik os i gang. Det

Fleksjobberne har ydet en regulær

Historie: Obtec A/S blev etableret i 1964,
har været børsnoteret siden 1969 og har i
dag en førende position på det europæiske
marked for bremsekomponenter til biler og
på det globale reservedelsmarked for bremseklodser til motorcykler. Koncernen har
hovedkvarter i Svendborg, afsætter 90% af
produktionen udenfor Danmark og har
afdelinger i England (Telford), Holstebro og
Støvring.

fungerede som en katalysator. At det så

arbejdsindsats med et fravær, der ikke

blev til noget, skyldes først og frem-

har været større end de ordinært ansat-

mest, at vi havde nogle problemer i den

te. Tværtimod.

Kerneydelse: Fremstilling af bremsekomponenter til biler og motorcykler.

viste sig så, at vi ved at oprette sideproduktionen med fleksjobberne kunne få

• For os er det sociale ansvar kommet

Årlig omsætning: Hele koncernen omsætter ca. 470 mio. kr. med 500 ansatte.
Heraf er der beskæftiget ca. 200 medarbejdere i Svendborg.

det løst indenfor huset. Eller med

for at blive. Vi føler, at vi har en for-

andre ord: med ansættelsen af fleksjob-

pligtelse til at lukke mennesker ind på

berne fik vi løst et problem, som vi alli-

arbejdsmarkedet, selvom de ikke har

gevel skulle havde løst. Det er det, jeg

den fulde arbejdsevne i behold. Og

Job på særlige vilkår: 5 fleksjob (alle
produktionsmedarbejdere) og 1 under ordningen vedrørende beskyttet arbejdsplads
(receptionsmedarbejder).

mener med, at det sociale ansvar helst

vores erfaring er, at denne sociale for-

skal komme indefra.

pligtelse kommer til at stå meget stær-

daglige

produktionstilrettelæggelse,

som bestod i afviklingen af en række

Det sociale ansvar kommet for at blive

opgaver i mindre skala, der lå udenfor

Sideproduktionen med fleksjobberne

kerneproduktionen. Enten skulle de

er nu efterhånden blevet en naturlig del

løses udenfor eller indenfor huset. Det

af hverdagen på fabrikken:

kere, når det at ansætte mennesker

NYT FRA SJOV OG ALVOR

28

NR. 3 - 2001

Torben Madsen er 42 år og produktionschef på Obtec. Det har han været siden 1989. Han blev ansat i firmaet i 1986, hvor han
først arbejdede som produktionsplanlægger. Oprindelig er Torben Madsen uddannet landmand. Det blev han i 1980, og i de
efterfølgende tre år arbejdede han som landmand. Senere blev han uddannet som drifttekniker og har blandt andet arbejdet i
Frankrig og Afrika.

med nedsat arbejdsevne bliver koblet

• Dernæst vil vi stadigvæk være åbne

Vil gerne fortælle om erfaringer

sammen med at løse nogle regulære

overfor arbejdsintegration på samme

Torben Madsen er udmærket klar over,

behov, som virksomheden står og skal

måde som vi var, da vi etablerede side-

at Obtec har en stor betydning for

havde løst, siger Torben Madsen.

produktionen. Lige nu er vi ved at plan-

udbredelsen af det sociale ansvar, ikke

lægge en udvidelse af produktionen, og

bare på Sydfyn, men også andre steder

De fremtidige opgaver

der får vi brug for en værktøjsmager,

i Danmark. F.eks. er historien om de

Fremover vil Obtec arbejde med deres

der skal indstille og gøre maskiner og

gode erfaringer på Obtec nået helt til

sociale ansvar på tre måder. Torben

værktøj klar til kerneproduktionen. Og

Sjælland. Forleden havde virksomhe-

Madsen siger:

her har vi henvendt os til kommunen

den besøg af koordinationsudvalget fra

for at få henvist en potentiel fleksjobber

Stevns Kommune, der gerne vil høre

til lige nøjagtig det job.

noget om, hvordan det sociale ansvar

• For det første vil vi nok satse noget
mere på arbejdsfastholdelse. Vi vil i det

var blevet grebet.

omfang, det er muligt, tilbyde medar-

• Og endelig har vi besluttet at indføre

bejdere, der f.eks. har gået på sygedag-

et kvalifikationstillæg for vores fleks-

• Mange har bemærket, at vi er gået så

penge gennem længere tid, at komme

jobbere, der træder i kraft pr. 1. januar

konsekvent ind i forhold til det at tage

tilbage på fleksjobvilkår. Det har vi helt

2001. Det har vi gjort i forsøget på i

et socialt ansvar. Og det fortæller vi ger-

konkret gjort i et tilfælde. Den pågæl-

videst mulige omfang at tilnærme fleks-

ne om, slutter Torben Madsen.

dende medarbejder besluttede imidler-

jobbernes ansættelsesvilkår med de vil-

tidig at arbejde i en svømmehal i stedet

kår, der gælder for de ordinært ansatte.

for, hvilket selvfølgelig er helt fin for os.
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En del af
personalepolitikken

Produktionshøjskolen i Svendborg har

mennesker med nedsat arbejdsevne.

nært ansatte. Dog er vi åbne overfor,

skrevet job på særlige vilkår ind i sko-

Skolen betragter fleksjobberne på lige

hvis de ønsker sig fritaget herfor, siger

lens personalepolitiske håndbog. Det

fod med dem, der er ansatte på ordi-

Kjeld Rommerdahl.

fortæller mere end noget andet den

nære vilkår og gør derfor meget ud af

alvor, hvormed skolen har taget den

at sikre, at de har forstået skolens vær-

Skole- og menneskesyn

udfordring op, der består i at ansætte

digrundlag og er i stand til at repræ-

For Kjeld Rommerdahl er spørgsmålet

sentere skolen. Derfor følger man en

om job på særlige vilkår en hel natur-

ganske bestemt procedure ved ansæt-

lig ting at tage ind i skolens drift. Det

telse i job på særlige vilkår:

er en brik i den mosaik, der også
omfatter andre tiltag: en bevidst ener-

Produktionsh Øjskolen
i Svendborg

1. Ved henvendelse skal ansøgeren til

gi- og miljøpolitik (skolen fyrer med

rundvisning og snakke med den pæda-

flis), en madpolitik med stærke ele-

Produktionshøjskolen i Svendborg
Hellegårdsvej 63 ·5700 Svendborg
Tlf 6222 4110 · Fax 6222 8114
phs@phs.dk · www.phs.dk

gogiske leder på den pågældende afde-

menter af kvalitet og økologi m.v. Han

ling

nævner i den forbindelse, at skolen er

2. Ønsker vedkommende at søge og/-

gået aktivt ind i projektet »Slow

eller at opretholde sin ansøgning ind-

Food«. Ligesom han også peger på pro-

Historie: Startede i 1984 som en selvejende institution med en bestyrelse med
repræsentanter for arbejdsmarkedets parter
(LO og DA) samt Svendborg Kommune og
Rudkøbing Kommune.

kaldes vedkommende til en ordinær

jekt »Hytteby«, som er 4 små skure på

ansættelsessamtale med linielederen,

skolens grund, der huser 4 hjemløse.

Kerneydelse: Kvalificerer unge mennesker i alderen 16-25 år til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse i forhold
til såvel en personlig, social som faglig
dimension.
Årlig omsætning: Ca. 30 mio. kr. med
51 ansatte, inklusiv job på særlige vilkår, og
med ca. 220 daglige elever. På årsbasis er
der ca. 550 elever, der har været på skolen,
som kører med løbende elevindtag.
Job på særlige vilkår: 4 fleksjob (1 kontorassistent, 1 sekretær, 1 pedel og 1 IT-tekniker) samt 1 skånejob (pedelmedhjælper).

tillidsmanden samt den pædagogiske
leder.

• Det, der er på spil her, er et menne-

3. Herefter går den almindelige ansæt-

skesyn, der betoner såvel mangfoldig-

telsesprocedure i gang.

hed som en fællesskabsforpligtelse,

4. Hvis det ender med en ansættelse,

der er universel og ikke kun drejer sig

udarbejdes der en funktionsbeskrivelse.

om den måde, vi arbejder med de unge
mennesker på. Så når vi snakker

Ligeværd og respekt

skåne- og fleksjob, så føler vi en natur-

• Vi har gjort det for at møde fleks-

lig forpligtelse til at være med, siger

jobberen med respekt og sikre en lige-

Kjeld Rommerdahl.

værdighed i ansættelsesforholdet. Og
derfor deltager de også i alle persona-

Gerne mange flere i fleksjob

lemæssige aktviteter (møder, arrange-

Kjeld Rommerdahl lægger ikke skjul

menter m.v.) på lige fod med de ordi-

på, at han gerne ser nogle flere i fleks-
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Kjeld Rommerdahl er i dag 58 år og har været forstander for Produktionshøjskolen i Svendborg lige siden dens start i 1984. Han
har to uddannelser med i rygsækken: smed og socialpædagog. Jobmæssigt spænder han også vidt. Han har blandt andet været
forbundssekretær i FDF og arbejdet flere år i Asien med diverse projekter.

job fremover. Det hænger sammen

etablere fleksjob. Ved at drage nytte af

• Fleksjobberne har været glade for at

med den udhulning af taxameterord-

disse muligheder kan vi så styrke det

komme i arbejde. De er faldet godt til,

ningen og dermed skolens statstilskud,

sociale ansvar i samme ombæring.

og vi nyder godt af deres arbejde. Men

som han mener, der er sket gennem de

Med andre ord: vi slår to fluer i et

selvfølgelig kræver det noget ekstra af

senere år.

smæk.

os med hensyn til opmærksomhed,
udholdenhed og omsorg. Men det er vi

• Der er ikke udsigt til, at der bliver

Vi får mere end vi giver

parat til. Det giver os en glæde i dag-

rettet op herpå. Og her kan fleksjob-

Når Kjeld Rommerdahl godt kan fore-

ligdagen. Så hvis vi gør det hele op, så

ansættelser være en mulighed for at

stille sig flere i fleksjob fremover, hæn-

er der ingen tvivl om, at vi har en posi-

kompensere for denne tilskudsforrin-

ger det sammen med, at de hidtige

tiv bundlinje. Det, vi får tilbage, er helt

gelse, fordi vi som statsinstitution i

erfaringer med fleksjobberne generelt

klart mere værd end det, vi giver ud,

øjeblikket har nogle økonomisk set

har været gode:

slutter Kjeld Rommerdahl.

ekstra favorable muligheder for at
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Produktudvikling
med et socialt ansvar

Produktudviklingscentret

har

nu

været i gang i ca. 13 år.

Det første fleksjob
Produktudviklingscentret har således
mange erfaringer i, hvad det vil sige at

I alle disse år har centret gået på to

forene det forretningsmæssige med

ben. På den ene side har man udviklet

det sociale.

nye produkter, hvor alle kan komme
ind fra gaden med gode idéer for at få

• Det er også de erfaringer, vi trækker

Produktudviklingscentret
Abildvej 1A · 5700 Svendborg
tlf 6222 8801 · fax 6222 8861
e-mail puc@svendborg-kom.dk
www.puc-svbg.dk

dem prøvet af. Samtidig hermed har

på, når vi nu for første gang har etab-

man taget et socialt ansvar, der pri-

leret et fleksjob på værkstedet. Ved-

mært har bestået i opkvalificering af

kommende person var først ansat i et

ledig arbejdskraft i form af arbejds-

uforligtende arbejdsprøvningsforløb,

Historie: Etableret i 1988 som en selvejende institution, hvis indtægter består dels af
tilskud fra Fyns Amt og Svendborg Kommune og dels af selvfinansiering via ekstern
varesalg.

prøvning og jobtræning, ligesom cen-

som viste, at han havde evner, som

tret altid har taget relativ mange ele-

kan bruges til at udføre noget arbejde,

ver og lærlinge ind, såvel på værkste-

vi har behov for at få udført, fortæller

det som på kontoret. Og siden 1992

Flemming Borst.

Kerneydelse: En samtidig kombination af
dels udvikling af nye produkter, der gavner
beskæftigelsen og den økonomiske aktivitet
i fynske virksomheder og dels forløb til
opkvalificering af ledige. Det er det eneste
center i Fyns Amt, der kombinerer de to elementer.
Årlig omsætning: 2 mio. kr. (varesalg)
med ca. 20 medarbejdere, hvoraf 6 er ledige
i opkvalificeringsforløb, hvorimod de øvrige
14 er ansatte på almindelige ansættelsesvilkår, heraf er 6 lærlinge og elever.
Job på særlige vilkår: 1 fleksjob (specialarbejder) og 1 skånejob (faglært maskinarbejder).

har der været ansat en faglært maskinarbejder i en beskyttet stilling.

Men det er ikke og langt fra opbevaring, hvilket Flemming Borst uddyber

De to ben – det forretningsmæssige og

på følgende måde:

det sociale – har i alle årene været to
størrelser, der har skullet gå op i en

• Med etableringen af fleksjobbet får

højere enhed. Det har ikke altid været

vi en driftmæssig belastning på ca.

lige nemt, fordi de to ben godt kan gå

7.500 kr. om måneden. Vi tager selv-

i hver sin retning.

følgelig et skånehensyn overfor vedkommende, og vi vil i første omgang

• Men vi har vist i hele centrets leve-

se, hvordan det går året ud. Men her-

tid, at det kan lade sig gøre, siger

efter skulle det gerne vise sig, at fleks-

Flemming Borst.

jobberen kan tjene de 7.500 kr. ind
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Flemming Borst er 48 år. Han har været leder af Produktudviklingscentret lige siden centrets etablering i 1988. Han er uddannet som ingeniør fra Odense Teknikum og har arbejdet som ingeniør i ca. 12 år inden han blev centerleder, bl.a. i forbindelse
med fremstilling af maskiner til levnedsmiddel- og elektronikindustrien.

igen. Det håber vi meget, fordi vi i

2-3 af de fleksjobbere, der er blevet

• Vi oplever faktisk i øjeblikket, at vi

modsat fald så nok desværre vil blive

ansat i virksomhedens sideprodukti-

ikke længere kan få »almindelige«

nødt til at bringe fleksjobbet til ophør.

on, har været i arbejdsprøvning i cen-

ledige til opkvalificering til at løse

tret. Og dernæst mere direkte ved, at

nogle af vores arbejdsopgaver. Det er

Projektet ude på Obtec

centret har været med til maskinmæs-

ikke noget alternativ for os at ansætte

Produktudviklingscentret har været

sigt at indrette en arbejdsplads med

arbejdskraft med den fulde arbejdsev-

involveret i projektet ude på Obtec

de nødvendige skånehensyn.

ne i behold på ordinære vilkår og på

A/S. Dette projekt består i, at virksom-

fuld tid, fordi det vil vi ikke kunne

heden har etableret en hel afdeling

Måske flere fleksjob

klare økonomisk. Og i den situation

med fleksjobbere. Den er organiseret

Flemming Borst vil ikke udelukke, at

kan fleksjobberne med begrænset

som en sideproduktion og omfatter i

der kan komme flere fleksjobbere

arbejdsevne måske være attraktive for

alt 5 mennesker fast i fleksjob.

fremover. Men kravet vil være, at det

os, slutter Flemming Borst.

økonomisk kommer til at hænge samProduktudviklingscentret har medvir-

men, således som det er tilfældet med

ket i forhold til dette projekt på to

det første fleksjob

fronter. For det første indirekte ved at
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Vi har det
fra den gamle

Er det svar, administrerende direktør

ansvarlig linie i ledelsen af firmaet.

kedets parter og kampagner fra Social-

Peder Hviid først tyr til, da han skal

Peder Hviid forklarer det på følgende

ministeriet, er svaret meget klart:

svare på spørgsmålet om, hvorfor virk-

måde:

somheden egentlig tager et socialt
ansvar.

• Nej, det kan det ikke. Det sociale
• Længe før, at der var noget, der hed

engagement skal være der i forvejen.

sygedagpenge, fik medarbejderne i fir-

Dét, kampagner kan, er at kalde dette

Den gamle er Bryde Westergaard, der

maet fuld løn under sygdom, endda og-

engagement frem ved at sige: »Du kun-

startede firmaet i skyggen fra Den

så ved længevarende sygdomsforløb.

ne måske også gøre det på den og den

Anden Verdenskrig i slutningen af

Det var en hel naturlig ting på den

måde…«

1940´erne. Han stod for en meget social

måde at honorere f.eks. mange års tro

Scan-Vibro A/S
Sørup Kirkevej · 5700 Svendborg
Tlf 6221 1620 · Fax 6222 3730
vav@scan-vibro.com
www.scan-vibro.com
Historie: Startede i 1949 under navnet
Vester Åby Vibrator A/S, og i dag er firmaet
indenfor sin kerneydelse det største og
førende firma - ikke bare i Danmark, men i
hele Norden. 75% af produktionen går til
eksport.
Kerneydelse: Fremstilling af vibrationsmaskiner og – anlæg til en række industrier,
i første række levnedsmiddelindustrien.
Årlig omsætning: ca. 47 mio. kr. med 65
heltidsansatte (2000).
Job på særlige vilkår: 1 ansat i § 28ordningen (klejnsmed). §28 i sygedagpengeloven omhandler beskæftigelse af medarbejdere, der er kronisk syge.

tjeneste på virksomheden. Fra de første

En bred vifte

pionérdage til i dag, har der været en

Når Peder Hviid skal beskrive, hvad der

stærk familiefølelse i firmaet, som gør,

konkret ligger i virksomhedens sociale

at vi passer på hinanden, selvom det

ansvar, peger han på en bred vifte af

selvfølgelig i dag med 60-70 ansatte

aktiviteter:

kan være svært at fastholde denne
følelse. Men ånden fra den gang er der

1. Der har gennem mange år på virk-

altså stadigvæk.

somheden været ansat medarbejdere
med en kronisk sygdom under den

Den anden forklaring, som Peder Hviid

såkaldte §28-ordning, hvilket betyder,

giver på det sociale ansvar, kommer fra

at de kan møde og gå hjem, når de har

ham selv:

behov for det.
2. Gennem årene har der været mange

• Jeg kommer selv fra et traditionelt

midlertidige ansættelser indenfor hele

arbejderhjem, hvor jeg har lært en hel

det område, der i dag kaldes for job-

masse om betydningen af det sociale

træning og arbejdsprøvning, og der er

ansvar, som blandt andet for mig inde-

flere eksempler på, at personerne sene-

bærer, at det er i orden at skabe ting og

re er overgået til ordinær ansættelse.

tjene penge på det, men det må aldrig

3. På virksomheden har mere end 10%

ske på bekostning af nogen andre.

af de ansatte en anden etnisk oprindelse end dansk.

På spørgsmålet om ikke det sociale

4. Der er fast 6 lærlingepladser, hvoraf

ansvar også kan komme fra arbejdsmar-

de 3 pladser pt. besættes af unge men-

NYT FRA SJOV OG ALVOR

34

NR. 3 - 2001

Peder Hviid er med sine 56 år administrerende direktør og hovedaktionær i Scan-Vibro A/S samt formand for Industrien Sydfyn
og sidder som repræsentant herfor i Sydfyns Erhvervsråd. Han er oprindelig uddannet som ingeniør og blev ansat i Scan Vibro
A/S i 1974, hvor han så har været lige siden. Først som lønmodtager og fra 1979 som medejer sammen med 4 andre ingeniører
i en gruppe, hvor han var den yngste. I 1999 stod han som eneindehaver og gik året efter i kompagniselskab med en partner.
nesker med en anden etnisk oprindelse.

mest at stå ved siden af hele tiden. Og

Vi har måske manglet det afgørende

5. Der har i mange år været overskuds-

måske kan det være, at dem, vi fik hen-

mod. Men det er svært, når virksomhe-

deling på virksomheden, som alene i

vist, har været al for længe væk fra

den er inde i en afmatningsperiode, og

regnskabsåret 2000 betød, at der blev

arbejdsmarkedet og derfor under alle

vi gerne vil gøre alt, hvad vi kan for de

udbetalt 600.000 kr. til de ansatte.

omstændigheder havde for store pro-

medarbejdere, som vi gennem mange

blemer med overhovedet at komme i

år kender som trofaste og loyale med-

Forsøgt sig med fleksjob

gang igen. Jeg ved det ikke præcist. Men

arbejdere.

Det har derfor været naturligt for virk-

det har nok under alle omstændigheder

somheden også at gå ind i fleksjobord-

været for skræmmende for dem.

ningen. Og det er faktisk blevet forsøgt

Vi vil gerne forsøge igen
Men virksomheden har ikke opgivet

3. gange indenfor de sidste par år at få

Men det sidste forsøg på fleksjob gik

ævret og vil gerne forsøge en fjerde

etableret et fleksjob, men uden at det

meget bedre:

gang:

ge de to første forsøg blev forsøgene

• Han var hos os i 9 måneder. En ud-

• Vi er da meget åbne overfor at finde

hurtigt bragt til ophør, i det ene tilfælde

lært smed, som startede i et af de små

et job på særlige vilkår indenfor det,

efter 3 dage og i det andet efter 5 dage.

værksteder. Vi ville egentlig gerne hav-

man kunne kalde for servicemedarbej-

de beholdt ham efter arbejdsprøv-

derområdet (post, hjælpe til med at

• Og det var vi i begge tilfælde meget

ningsperiodens udløb. Men for at være

dække op til møder m.v.), eller indenfor

kede af det. Vi har tænkt meget over,

helt ærligt: vi stod i et meget vanskeligt

vedligeholdelse af bygninger og uden-

hvorfor det ikke gik. Måske har noget af

dilemma her først på efteråret. Vi har

omsarealer. Fordelen er her, at man

det været vores fejl, fordi de begge star-

nemlig kunnet mærke en afmatning og

ikke tager noget fra nogen, slutter Peder

tede inde i fabrikken, hvor der er fart

har desværre måttet varsle afskedigel-

Hviid.

på. Måske skulle vi havde sat en mand

ser, og i den situation har vi ikke været

af på fuld tid i de første uger til nær-

i stand til at nyetablere et fast fleksjob.

har været muligt at fastholde det. I beg-
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Det faldt os
helt naturligt

svarer prorektor Poul-Erik Lock uden

arbejder ansat i en tidsbegrænset

bestilt 3 fleksjob, og her havde han

tøven, da han bliver spurgt om, hvorfor

skånejobsstilling. Vores skole har altid

intuitivt bestilt personer med få eller

SIMAC indenfor det sidste år har opret-

været drevet på et stærkt humanistisk

ingen uddannelsesmæssige kvalifika-

tet ikke mindre end 5 fleksjob. Han

grundlag, selvom vi jo i sagens natur

tioner. Underforstået: At hvis man er

underbygger det på følgende måde:

beskæftiger os meget med teknik på

fleksjobber, så er man også uuddannet.

vores uddannelser. Så på den måde

Men sådan behøver det netop ikke at

• Vi har hele tiden været meget åbne

var vi godt forberedt til at gå ind og

være, hvilket gik op for Poul Erik

overfor revalideringsforløb, jobtræning

etablere faste fleksjobstillinger.

Lock, og i dag har SIMAC ansat korre-

m.v. Sidste år havde vi en IT-med-

spondenten i et fleksjob.
Disse ord bliver udtalt med et meget

SIMAC (Svendborg International Maritime
Academy)
Kogtvedvænget 11A · 5700 Svendborg
Tlf 7221 5500 · Fax 7221 5555
mail@simac.dk · www.simac.dk
Historie: Etableret den 1. januar 2001. Det
skete som en fusion af Svendborg Navigationsskole (1852), Svendborg Maskinmesterskole (1897), Kogtved Søfartsskole (1940)
og MTC Workshop (1971).
Kerneydelse: Suverænt Danmarks største
center for søfartsuddannelser og –efteruddannelser. A. P. Møller, verdens største rederi, er samtidig det rederi, der leverer de fleste kursister til SIMAC.
Årlige omsætning: Ca. 55 mio. kr. med
80 medarbejdere og 450 studerende.
Job på særlige vilkår: 5 fleksjob (3
pedelmedhælpere, 1 servicemedarbejder og
en korrespondent).

tydeligt socialt engagement, som Poul-

• Et af vores strategiske indsatsområ-

Erik Lock underbygger ved at henvise

de er netop at få flere internationale

til det højeffektive samfund, som vi

studerende og elever, og derfor har vi

efterhånden har fået skabt os, og som

behov for at få oversat forskellige

betyder, at der vil komme en massiv

materialer til engelsk. Men omvendt

udstødning på arbejdsmarkedet, hvis

vil der ikke være arbejde nok til, at det

der ikke bliver gjort noget, der trækker

vil kunne lønne en fuldsstidsstilling

i den anden retning. Og det er her, at

på ordinære vilkår, så det ville ikke

fleksjobberne kommer ind i billedet.

være alternativet, siger Poul-Erik Lock.

Det er i pauser, at det sker

Udelukker ikke noget

Et af de 5 fleksjob har en hel særlig

Direkte adspurgt omkring de fremtidi-

historie. Ved en konference om det

ge planer på det sociale område siger

sociale ansvar i maj i år ude på Obtec

Poul Erik Lock, at han slet ikke vil

A/S kom Poul-Erik Lock ved en tilfæl-

udelukke noget, og dermed mener

dighed til at snakke med en jobkonsu-

han, at der kan tænkes områder, der

lent fra kommunen. Og i løbet af den-

har en betydning for SIMAC fremover,

ne samtale blev det klart, at vedkom-

og hvor en fleksjobber kunne komme

mende jobkonsulent »havde« en kor-

ind og spille en nyttig rolle.

respondentuddannet person, der var
fleksjobegnet. Det var lidt af en ah-ha-

• Fjernundervisning f.eks. Det er

oplevelse for Poul Erik Lock. Han hav-

noget, som vi satser på fremover. Og

de nogle få uger inden konferencen

her vil der helt klar være brug for en
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Poul-Erik Lock er 55 år. Af dem har han brugt 27 år på søfartsuddannelser i forskellige sammenhænge. Blandt meget andet var
han i en årrække undervisningskonsulent i Søfartsstyrelsen. I 1991 tiltrådte han stillingen som forstander for den daværende
Svendborg Navigationsskole, der senere blev til Nautisk Institut, da SIMAC blev dannet. Han er i dag prorektor for SIMAC med
kontor på Nautisk Institut.

medarbejder, der kan omsætte lærer-

• De er langt overvejende gode. Og

ret pokaler, som elever fra skolen har

nes pædagogiske og faglige idéer til en

når jeg formulerer det på den måde, er

vundet til forskellige sportsarrange-

operativ IT-platform. Det er jo ikke sik-

det fordi jeg ikke ønsker at lave et

menter.

kert, at det vil være lønsomt at ansæt-

skønmaleri. Samtidig skal der ikke

te en medarbejder på ordinære vilkår i

være nogen tvivl om, at vores fleksjob-

• Det er en typisk opgave, som vi

fuld tid til at løfte en sådan opgave.

bundlinje er positiv. Det, vi får igen, er

under normale vilkår ikke ville havde

Men igen – det kan jo godt være, at der

større end det, vi bruger af ressourcer

fået udført, men som slet ikke skal

findes en fleks- eller skånejobber, der

på et etablere fleksjobbene. Og så får

undervurderes, slutter Poul-Erik Lock.

har de fornødne evne til at være med

vi udført nogle opgaver, som vi ellers

til at etablere denne IT-platform, og

ikke ville få udført. Store og små opga-

I mere symbolsk forstand kan man

hvor økonomien hænger sammen for

ver. De skinnende pokaler f.eks.

sige, at de skinnede pokaler er et gan-

os, siger Poul Erik Lock for at underbygge denne pointe.

ske stærkt udtryk for, hvad fleksjobMed de skinnede pokaler tænker Poul-

ordningen også handler om: at man

Erik Lock på, at en af fleksjobberen en

skal gøre sig umage med at passe på de

De skinnende pokaler

dag satte sig for at få pudset den anse-

ressourcer, som man har.

Da jeg beder Poul-Erik Lock om at

lig mængde pokaler, der i et glasskab

sammefatte deres erfaringer med fleks-

pryder væggen i den store hal på Nau-

jobberne, siger han:

tisk Institut. Her er blandt andet place-
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Overhovedet ikke

Peder Christiansen er slet ikke i tvivl,

mange år, og hvis arbejdsevne er blevet

da han bliver spurgt, om det sociale

reduceret af den ene eller anden

ansvar, som Skanska har taget, er for at

grund. I alt har vi 5 af det, vi kan kal-

Også i medarbejdernes interesse

forbedre firmaets image udadtil.

de for uformelle skånejobs, det vil sige,

Men ifølge Peder Christiansen er den-

at vi tager hensyn til, at medarbejder-

ne satsen på arbejdsfastholdelse ikke

• Overhovedet ikke. Vi har gjort det

ne ikke kan yde helt det samme, som

kun i firmaets interesse. Der er i høj

for at styrke firmaet i den daglige drift.

de kunne for år tilbage. Det kan f.eks.

grad også noget, der er i medarbejder-

Vi har satset meget på at fastholde

skyldes, at ryggen er ved at give lyd fra

nes interesse:

medarbejdere, som vi har haft gennem

sig. Eller at man ikke længere kan

Skanska
Tværvej 25 · 5700 Svendborg
Tlf 6221 0662 · Fax 6221 7332
skanska@skanska.dk · www.skanska.dk
Historie: Snedkermester Børge Thomsen
startede firmaet i 1896. I 1989 blev det
overtaget af Hans Jørgensen & Søn frem til
1995, hvor Skanska blev ejer af firmaet. Og
derved blev det en afdeling i den verdensomspændende og svensk ejede koncern, der
har en samlet omsætning på 100 mia. kr. og
ca. 130.000 ansatte.

ver den i hvert fald loyal.

kravle så meget på tage, som man har

• Den enkelte medarbejder oplever en

kunnet tidligere. Så kan vi f.eks. lave

betydelig større arbejdsglæde, når man

en jobomplacering. De pågældende

får arbejdsopgaver, der matcher ens

medarbejdere kan så blive ansat som

fysiske formåen. Det er da også en

servicehåndværkere i stedet for at fort-

kæmpe tilfredsstillelse for den enkelte

sætte som akkordhåndværkere. Eller

medarbejder at kunne vedligeholde

de kan fremover blive fast tilknyttet til

sin faglige kompetence, specielt hvis

vores store værksted, hvor de fysiske

alternativet var at blive udstødt fra

krav ikke er helt så store, siger Peder

arbejdsmarkedet. Og det skaber i det

Christiansen, og tilføjer:

hele taget en vigtig tryghed for alle
ansatte.

• Som firma opnår vi store fordele
ved den slags arbejdsfastholdelse. Vi

Bosnisk kontanthjælpsmodtager

bevare en faglig kompetence, som vi

i arbejdsprøvning

ellers ville havde mistet. Og der er tale

Hvor Skanska gennem mange år har

om en forskelligartet kompetence, vi

fået en del erfaringer med arbejdsfast-

bevarer. Og det er afgørende for os, at

holdelse, er det først indenfor de sene-

Årlig omsætning: 50 mio. kr. med 80
ansatte.

vi til enhver tid kan tilbyde vores kun-

re år, at firmaet så småt er begyndt at

der en stor spredning i den samlede

tage hul på arbejdsintegration.

Job på særlige vilkår: 5 uformelle
skånejobs (3 tømrer og 2 snedker). 1 individuel jobtræning (med henblik på at komme
i snedkerlære). 1 i § 28-ordningen (kronisk
sygdom), der tiltræder som konsulent
01.01.2002.

faglige kompetence. Dertil kommer, at

Kerneydelse: Leverer tømrer-, snedkerog murerarbejder indenfor en bred front.

vi får en arbejdskraft, der er endnu

Lige i øjeblikket er der ansat en

mere loyal end tidligere, hvilket ikke

bosnisk kontanthjælpsmodtager i indi-

skal misforståes derhen, at arbejds-

viduel jobtræning frem til udgangen af

kraften ikke var loyal før. Men nu bli-

februar 2002. Der er tale om en
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Peder Christiansen er 51 år gammel. Oprindelig er han tømreruddannet og arbejdede efterfølgende som svend i 6 år. Herefter
blev han uddannet som bygningskonstruktør. I 1981, mens firmaet hed Børge Thomsen, blev han ansat som konsulent med
opgaver indenfor bl.a. kalkulation og byggepladstilsyn. Det fortsatte han med frem til 1997, hvor han blev chef for firmaet, som
nu var blevet en afdeling i Skanska-koncernen.

arbejdsprøvning med henblik på at

punkt ikke er nogen forskel mellem job

på overførselsindkomst. Specielt det

afklare, om han skal starte som vok-

på særlige eller ordinære vilkår. Der

offentlige vil, når de handler med de

senlærling i firmaet. Hvis han har

må i videst mulige omfang gælder de

private, begynde at stille flere og flere

interesse for faget, og forløbet i øvrigt

samme ting for de særlige som for de

sociale krav, når kommuner, stat og

er gået tilfredsstillende, har Skanska

ordinære ansættelser. Vi var kede af, at

amter køber ind, investerer og udlicite-

besluttet at skrive en voksenlærlinge-

det ikke gik, men det gjorde det altså

rer. Og det vil da være noget, vi ville

kontrakt med ham efter arbejdsprøv-

ikke. Vi har nu fået løst vores behov

kunne mærke forretningsmæssigt, idet

ningens udløb.

ved, at vi fra den 1. januar 2002 ansæt-

ca. 1/3 af vores omsætning baserer sig

ter en sclerose-patient under den

på offentlige eller halv-offentlige kun-

En sclerose-patient

såkaldte § 28-ordning, der vedrører

der.

under §28-ordningen

kronisk syge medarbejdere.

Et andet eksempel på arbejdsintegrati-

• Vi er indstillet på at hjælpe til dér,

on: Skanska bestilte som en del af Sjov

Øgede krav i fremtiden

hvor det er muligt for os, måske i for-

&Alvor- kampagnen 1 job på særlige

Peder Christiansen forventer, at virk-

hold til at lukke flygtninge og indvan-

vilkår (enten fleks- eller skånejob) til

somhederne i fremtiden vil komme til

drere ind. Og vi er parat til at leve op til

bl.a. at beregne tilbud på murerarbej-

at skulle tage et øget socialt ansvar, og

disse øgede krav fra omverdenen, idet

de. Der blev også henvist en person til

at det også vil komme til at koste rent

vi har en fleksibel medarbejdergruppe,

stillingen, men det gik ikke. Peder

økonomisk. Han forklarer det således:

der garanterer vil kunne rumme disse

Christiansen forklarer hvorfor:

nye udfordringer, ikke mindst som føl• Det vil komme, fordi det vil blive

ge af vore mange erfaringer med

• Kemien passede slet ikke. Og her er

mere og mere uholdbart, at det fortsat

arbejdsfastholdelse, slutter Peder Chri-

det vigtigt at huske på, at der på dette

er så mange mennesker i det her land

stiansen.
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DSA VIRKSOMHED

Det SKAL være
meningsfuldt arbejde

Administrationschef Poul Erik Søren-

har en betydning, og som er regulære.

meget attraktiv for de øvrige 175

sen er slet ikke i tvivl, når han peger

Derfor klapper vi også hesten nu efter

ansatte, som af naturlige grunde tager

på, hvad det hele handler om, når der

at have etableret 6 fleksjob på kun 2

kontakt til IT-afdelingen, hvis der er

skal etableres fleksjob:

år. Når vi gør det, er det netop, fordi

computerproblemer. Det er her Hotli-

der skal være et meningsfyldt indhold

ne-Lars, som er fleksjobberens kæle-

• Det er helt afgørende, at der er tale

i fleksjobbene. Det er ikke nogen kunst

navn, kommer ind i billedet. Han fun-

om at løse nogle arbejdsopgaver, der

et etablere fleksjob. Kunsten består i at

gerer som en sluse mellem IT-afdelin-

gøre det på en måde, hvor det - udover

gen og den øvrige organisation. Lars

at det meningsfulde er på plads – sker

tager imod henvendelser fra de øvrige

på en måde, hvor man ikke tager

medarbejdere. Nogle af henvendelser

arbejdsopgaver fra nogen af dem, der

kan han selv klare, og hvis han ikke

er ansat i forvejen. Ellers kan man ikke

selv kan det, guider han medarbejder-

skabe den fornødne opbakning fra de

ne videre til de nødvendige speciali-

øvrige kollegaer.

ster. På den måde skabes der for første

Svendborg Tekniske Skole
Porthusvej 71 · 5700 Svendborg
Tlf 6321 4500 · Fax 6321 4400
svendts@svendts.dk · www.svendts.dk
Historie: Startede i 1862 med det samme
navn som i dag. Fra 1991 med teknisk gymnasium (HTX). Og fra 1989 med en større
administrativ IT-afdeling, der servicerer ca.
100 erhvervsskoler landet over.
Kerneydelse: Uddannelse indenfor håndværks-, industri- og servicefag.
Årlig omsætning: ca. 100 mio kr med
200 ansatte og 1000 daglige elever.
Job på særlige vilkår: 6 fleksjob (1 ITmedarbejder, 1 piccoline, 1 administrativ
medarbejder, 1 køkkenassistent, 1 rengøringsassistent og 1 studievejleder).

mere ro i det daglige arbejde hos ITSlusen

kernemedarbejderne, samtidig med at

5 af de 6 fleksjob er karakteriseret ved,

de får mulighed for mere koncentreret

at det sker en aflastning af kernear-

at bruge deres ressourcer i forhold til

bejdskraften til glæde for ikke bare

opgaver, der mere matcher deres fagli-

medarbejderne, men også de ca. 1000

ge formåen.

elever, der dagligt har deres gang på
Svendborg Tekniske Skole.

• Hotline-Lars er simpelthen guld
værd for os. Og det er i virkeligheden

Det sidste af fleksjobbene har mere

tale om et lykkeligt sammentræf. Vi

karakter af, at der er etableret en ny

havde store problemer med de mange

funktion. Skolen har en stor IT-afde-

daglige henvendelser til IT-afdelingen

ling med 26 ansatte, der også løser

fra vores øvrige organisation. Og så

opgaver for mange andre erhvervssko-

kommer Lars, der gerne vil ansættes i

ler i Danmark. Og denne afdeling er

fleksjob, og han kan løse mange af
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Poul Erik Sørensen, 52 år, kan man godt kalde en af veteranerne på Svendborg Tekniske Skole, hvor han har været ansat i 22
år. Han er oprindelig uddannet som murer. Senere blev det også til en læreruddannelse fra Skårup Lærerseminarium fra 1979.
Samme år blev han ansat på Svendborg Tekniske Skole, hvor han har været lige siden. Frem til 1985 som lærer i de almene fag
og herefter som administrationschef.

vores problemer. Pointen er, at vi net-

sourcer, end vi kaster ind i ordningen,

gere. Og det er da også helt klart med-

op ikke alternativt ville havde ansat en

hvilket ikke mindst skyldes de gode

virkende til, at vi i dag har 6 og ikke 1

anden medarbejder i stedet for, fordi

ordninger, som vi har som en selvejen-

fleksjob f.eks.

funktionen ikke ville kunne bære en

de institution med stor statsstøtte. Så i

fuldtidsløn i sig selv. Så på den måde

den forstand er der helt klart et plus

Men i virkeligheden kan man ikke

får vi en situation, hvor der er mange

på bundlinjen. Men det var ikke – og

gøre det op i kroner og øre.

vindere: Skolen som helhed, IT-kerne-

det er meget vigtig at understrege –

medarbejderne, det offentlige og ikke

vores udgangspunkt, da vi oprindelig

• Fleksjobberne er over en bred front

mindst Lars selv.

gik ind i arbejdet med at etablere fleks-

med til at forbedre vores service, der

job. For vi føler grundlæggende som en

øger vores good-will. Og derved får vi

Plus på bundlinjen selvom det ikke

af de store arbejdspladser på Sydfyn,

en øget glæde i det daglige arbejde hos

var udgangspunktet

at vi har en forpligtelse, et socialt

de øvrige medarbejdere og en større

Poul Erik Sørensen opsamler deres

ansvar, for at skabe plads til de men-

elevtilfredshed. Alt dette lader det sig

erfaringer med fleksjobbene på følgen-

nesker, der af den ene eller anden

ikke gøre at sætte kroner og øre på.

de måde:

grund har nedsat arbejdsevne. Det er

Men at der tilføres en øget værdi til

denne sociale forpligtelse, der er vores

skolen, er der slet ikke tvivl om, slutter

• Vi er meget tilfredse med vores

ledetråd. At der så viser sig at være et

Poul Erik Sørensen.

fleksjobbere. De tilfører os flere res-

plus på bundlinje, gør det jo ikke rin-
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Det startede
med Wienerballet…

Arne Pedersen er lige blevet spurgt

for de muligheder, der ligger i de for-

der ikke bliver lavet rundt omkring,

om, hvorfor Trælasten Byggecenter er

skellige ordninger indenfor job på

fordi der ikke er afsat midler hertil,

gået i gang med at etablere job på

særlige vilkår. Og da Jens Schultz bag-

men som er regulære arbejdsopgaver,

særlige vilkår:

efter besluttede, at det skulle vi gå ind

der tilfører virksomhederne øget vær-

i, ja så var banen klar.

di, siger Arne Pedersen.

Det skal jo til

Det er et synspunkt, som han har fået

På spørgsmålet om, at hvad er det, der

bekræftet gennem de erfaringer, Træla-

gør, at de bliver med at holde fast i job

sten har fået ved at etablere et fleksjob

på særlige vilkår også efter, at Wiener-

for ca. 1 år siden på lageret. Jobbet har

ballet forlængst er overstået, siger

nu fundet sin faste form i form af en

Arne Pedersen kort og kontant:

række rutineopgaver: varemodtagelse

• Jens Schultz og jeg deltog i Wienerballet i sin tid, og dér fik vi øjnene op

Byggecenter og Drive in

Drive in

Trælasten
NYBORGVEJ 2 · 5700 SVENDBORG
Tlf. 62 21 33 13
trælaesten@email.dk

Trælasten Byggecenter og Drive In
Nyborgvej 2 · 5700 Svendborg
Tlf 6221 3313 · Fax 6221 3348
traelasten@email.dk

og -mærkning samt placering af varer
• Det skal jo til.

på hylder i butikken.

Arne Pedersen underbygger det på føl-

• Dette fleksjob med det indhold, som

gende måde:

vi nu er nået frem, er helt klart kommet for at blive. Det har betydet, at vi

Historie: Startede i 1900 som Svendborg
Trælasthandel, blev i 1991 overtaget af Jens
Schultz A/S og hedder i dag Trælasten Byggecenter og Drive in. Er i dag det største
byggecenter på Sydfyn og blandt de største
på Fyn.

• Det er helt urimeligt, at mange men-

har fået styrket vores varemodtagelse,

nesker på overførselsindkomst ikke får

ligesom det har betydet, at vi har fået

lov til at arbejde for de penge, de mod-

styrket den service, vi yder til vores

tager. Rent socialt mister disse menne-

afdeling i Ulbølle. Så udover at gøre

sker en masse, som man får ved at gå

noget godt ved at gøre arbejdsmarke-

Årlig omsætning: 50 mio kr. med 30
ansatte.

på arbejde. Uanset om man har to ben

det mere rummeligt, så har vi også

eller ej, vil der altid være noget, man

haft vores helt klare driftfordele ved at

Kerneydelse: sælger varer og giver service indenfor hus, have og hobby,

kan lave.

gå ind og etablere dette fleksjob.

Der er arbejde nok

Solstrålehistorie

• Det er ikke arbejdsopgaver, det her

Graver man lidt dybere i denne fleks-

land mangler. Der er masser af ting,

jobhistorie, viser det sig, at det er umu-

Job på særlige vilkår: 1 fleksjob (lagermedarbejder) og 1 erhvervsrevalident
(lagermedarbejder).
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Arne Pedersen er med sine 54 år Trælastens butikschef. Han har været 30 år indenfor branchen. Han blev oprindelig uddannet
som ekspedient i en isenkrammerforretning i Østjylland. I 1992 flyttede han til Svendborg for at tiltræde stillingen som Trælastens butikschef, hvad han har været lige siden. Siger selv, at han ikke har taget de store eksamener, men har lært sine ting i
»livets hårde skole«.

ligt at få Arne Pedersen til at pege på

En anden solstrålehistorie

hvor kontanthjælpsmodtagere kan bli-

noget negativt:

Arne Pedersen fortæller, at deres soci-

ve arbejdsprøvet:

ale ansvar ikke kun handler om fleks• Det er på mange måder en solstråle-

job:

• Dem har vi haft flere af siden Wie-

historie. Og vi tænker, hvis jeg skal være

nerballet. Også det vil vi gerne fort-

ærlig, ikke særlig meget på, at vi har

• I øjeblikket har vi en ung mand i et

sætte med fremover. Hvis de ringer i

nogen i fleksjob. Og det opfatter jeg i vir-

erhvervsrevalderingsforløb, hvor vi

morgenen fra kommunen og siger, at

keligheden positivt. Det tager jeg som

over en periode opnår et løntilskud,

de har et menneske, der har brug for at

udtryk for, at fleksjobberen er faldet

hvor vi starter med 100%´s løntilskud

komme ud i det pulveriserende liv for

godt til. Hun deltager i alle de alminde-

og slutter med ingen tilskud. Det er jo

at blive arbejdsprøvet, så vil jeg selv-

lige personaleaktiviteter. Vi stiller i prin-

ikke fleksjob, men meningen er i ste-

følgelig sige ja. Det er ikke nogen

cippet de samme krav til hende som til

det, at han skal trænes op til at begå

skriftlig aftale, vi har med kommunen.

de øvrige medarbejdere. Og der har slet

sig på arbejdsmarkedet på normale

Men det er et samarbejde, der er op-

ikke været nogen modstand fra de øvri-

vilkår.

stået løbende i takt med, at vi har lært

ge kollegaer. Jeg kan faktisk ikke komme

hinanden at kende, slutter Arne

i tanke om noget negativt, når vi snak-

Trælasten stiller endvidere sig til

ker om dette fleksjob.

rådighed for ulønnet praktikophold,
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Pedersen.

OVERSIGT

Oversigt over de 12 ambassadørvirksomheder
De 12 virksomheder, der starter den Social Ambassadørordning op, har alle
sagt ja til at modtage besøg fra andre virksomheder m.v. Herudover har nogle af dem – 8 ialt – også sagt ja til at komme ud og holde oplæg. Hvem det
er, fremgår af den følgende oversigt:
Besøg

Oplæg

Telefon

Kontaktperson

Dagli’ Brugsen i Gudbjerg

62 25 17 07

Flemming Jørgensen

De Danske Spritfabrikker A/S

62 17 36 00

Niels Voetmann

Ejde Nielsens Værktøjsfabrik A/S

62 22 39 90

Flemming Ejde Nielsen

Nybolig

63 21 70 90

Uffe Jeppesen

Obtec A/S

63 21 15 15

Torben Madsen

Produktionshøjskolen i Svendborg

62 22 41 10

Kjeld Rommerdahl

Produktudviklings Centret

62 22 88 01

Flemming Borst

Scan Vibro A/S

62 21 16 20

Peder Hviid

Simac

72 21 55 00

Poul-Erik Lock

Skanska A/S

62 21 06 62

Peder Christiansen

Svendborg Tekniske Skole

63 21 45 00

Poul Erik Sørensen

Trælastens Byggecenter og Drive in

62 21 33 13

Arne Pedersen

i Gudbjerg

Produktionsh Øjskolen
i Svendborg

Drive in

DSA

Trælasten
Byggecenter og Drive in
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UDVIKLINGSCENTRET

Udviklingscenter for
beskæftigelse på særlige vilkår

Den politiske vision er at skabe et rum-

tallet af besøg har været støt stigende

nes Informationssystem om Arbejds-

meligt arbejdsmarked med beskæfti-

og hjemmesiden har nu gennemsnit-

fastholdelse.

gelsesmuligheder for mennesker med

ligt ca. 2.000 individuelle besøgende

begrænsninger i arbejdsevnen.

om måneden.

VIA2000 er det første websted, som
handler specifikt om arbejdsfastholdel-

Udviklingscenterets

at

Hos søgemaskinerne er Udviklings-

se. Webstedet er udviklet i et samarbej-

bidrage til at omsætte visionen om

opgave

er

centerets hjemmeside i løbet af 2000

de mellem Falck, Post Danmark, FDB

rummelighed til ord og handlinger

gået fra at være stort set ukendt til at

og Udviklingscenteret. Siden er i dag

som almindelige mennesker kan se

være topscorer på landsplan, når der

det eneste internetbaserede system om

nytten af og hensigten med i deres

søges på centrale begreber og ord ved-

det rummelige arbejdsmarked, som

hverdag og på deres arbejdspladser.

rørende det rummelige arbejdsmarked.

kan fungere som hurtigt oplysnings-

En af de væsentlige udfordringer har

I tilknytning til hjemmesiden åbnede

interesserede,. Fordelen ved at have et

været - og vil fortsat være - at få for-

Udviklingscenteret i efteråret 2000 op

internetbaseret

midlet indsatsen fra det politiske og

for det interaktive »Forum om Det

fremfor et trykt medie er muligheden

organisatoriske niveau ud på den

Rummelige Arbejdsmarked« hvor alle

for løbende opdatering, når der sker

enkelte arbejdsplads. De redskaber,

interesserede kan stille spørgsmål,

ændringer af lovstof m.v.

som f.eks. www.VIA2000.dk og Cente-

kommentere eller give deres mening

rets egen hjemmeside www.fleks-

tilkende om alt vedrørende det rum-

VIA2000 er således et væsentligt

job.dk, der med held er udviklet og

melige arbejdsmarked.

bidrag til, at Udviklingscenteret kan

værktøj for virksomheder og andre
informationssystem

opfylde sin målsætning om at være en

lanceret i 2000, vil blandt andre initia-

videns- og informationsbank.

tiver gøre Udviklingscenteret til en

Med udgangspunkt i erfaringerne fra

naturlig og let kilde til adgang til viden

2000 har en ny generation af hjemme-

om det rummelige arbejdsmarked

siden set dagens lys i sensommeren

Folkehøringerne

2001. Hermed forventes hjemmesiden

Over sommeren 2000 gennemførte

Udviklingscenterets
hjemmeside

fremover at have potentiale til at

Regeringen 5 regionale folkehøringer

opfylde Udviklingscenterets ambition

om det rummelige arbejdsmarked. For-

Udviklingscenterets hjemmeside www.-

om at være det sted, hvor alle fagligt

målet med folkehøringerne var at

fleksjob.dk er blevet et vigtigt instru-

interesserede henter informationer,

lægge op til åben debat om fremtidens

ment for formidling og kommunikation

rådgivning, mv. om det rummelige

udfordringer vedrørende det rummeli-

om det rummelige arbejdsmarked.

arbejdsmarked.

ge arbejdsmarked samt at få nye ideer

Hjemmesiden fungerer som informati-

VIA2000

onsorgan for institutioner, kommuner,

I april 2000 blev webstedet VIA2000

af de idéer, meninger og holdninger,

fagforeninger, virksomheder mv. An-

lanceret. »VIA« står for Virksomheder-

der kom til udtryk under høringerne.
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UDVIKLINGSCENTRET

Udviklingscenteret havde under de 5

i brugen af værktøjet, men har haft

regionale høringer som opgave dels at

svært ved at integrere det i det daglige

gennemføre tilmeldinger til folke-

arbejde.

høringerne, dels hurtigt, effektivt og
smidigt at producere sammenfatninger
fra høringerne og endelig at foretage en

Der er ingen tvivl om, at der i de kom-

opsamling og sammenfatning af alle 5

mende år skal arbejdes meget intensivt

høringer til brug for Arbejdsministeri-

med hele jobformidlingen, når det

et og Socialministeriet.

handler om job på særlige vilkår. Der
er brug for, at det store potentiale af

Udviklingscenteret løste opgaven:

job, som virksomhederne er parate til

• et smidigt internetbaseret tilmel-

at stille til rådighed, samles langt bed-

dingssystem,

re op. Der er brug for hurtigere udpla-

• resuméer med fotografier på nettet

cering af fleksjobbere, bedre service-

få timer efter den enkelte høring,

ring af virksomheder, job på tværs af

• en opsamling disponeret over fire

kommunegrænser, forbedret jobfor-

overordnede temaer:

midling og større udbud af job på

- Forebyggelse af udstødning og

særlige vilkår.

arbejdsfastholdelse.
- Integration af personer som ikke
har et arbejde.

Alligevel har Centeret besluttet at

- Organisering af indsatsen.

afvikle udviklingsprojektet efter 2001 i

- Social- og arbejdsmarkedspolitiske

erkendelse af, at tiden ikke var inde til

love.

en webbaseret jobmatchning. I forbindelse med førtidspensions-reformen er

Afviklingen af de vidensopsamlings-

det tanken, at der over hele landet skal

og formidlingsopgaver Udviklingscen-

oprettes formidlingsenheder, som skal

teret havde i forbindelse med folke-

arbejde med formidling af job på særli-

høringerne blev en bekræftelse på, at

menteret med, hvordan selve jobfor-

Udviklingscenterets ambition om frem-

midlingen kan foregå. Det er sket i

over at være blandt de bedste med hen-

form af www.af.fleksjob.dk, der med

syn til at opsamle og formidle essensen

forankring i såvel kommuner som i

UdviklingsCenter for

af faglige arrangementer i forbindelse

AF-systemet, har været et udviklings-

beskæftigelse på særlige vilkår

med »det rummelige arbejdsmarked«

projekt med webbaseret jobmatchning

er inden for rækkevidde.

De regionale arbejdsmarkedsråd i Stor-

Jernbanegade 4, 3. sal

strøm og Vejle Amt har finansieret

1608 København V

ge vilkår.

www.af.fleksjob.dk

kommunernes opkobling til systemet.

At finde job, der passer til de enkelte

Det har vist sig at være en vanskelig

Telefon

33 32 66 96

menneskers kvalifikationer - eller at

proces. For eksempel er kommunerne

Fax

33 32 66 95

finde den person, der netop har kvali-

kun i mindre omfang vant til at anven-

E-mail

fikationerne til at bestride et konkret

de Internettet i deres daglige arbejde

job, er ikke nogen nem sag. I løbet af

med at fremme fleksjob. Sagsbehand-

året har Centeret derfor fortsat eksperi-

lerne har ganske vist fået undervisning
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info@fleksjob.dk
www.fleksjob.dk

FARVEL

Farvel og tak for denne gang

På Obtec-konferencen d. 17.5.2001 var der tid til både sjove og alvorlige
stunder. Her ses erhvervschef P.C. Jørgensen, Annie Kristensen fra Erhvervskontoret i Svendborg Kommune og kampagneleder Hans Lassen.
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Vi anbefaler Sjov & Alvor
»Der er behov for at få udbredt
kendskabet til de muligheder, der
i dag findes, for at fastholde gode
medarbejdere på virksomhederne.
Godt nok klares mange ting i den
daglige dialog på den enkelte virksomhed, men en målrettet service
og information overfor virksomhederne om diverse støttemuligheder
ville gøre vejen kortere – og vil
kunne stoppe udstødningen af stabile og værdsatte medarbejdere fra
arbejdsmarkedet. Da kampagnen
Sjov og Alvor kan være med det
til, kan jeg anbefale den.«

Jørgen Henningsen,
borgmester i Svendborg Kommune

Søren Kurt Hansen,
direktør og formand for
DA Sydfyn-Langeland

»For de fleste mennesker er der
lighedstegn mellem arbejdsplads
og høj livskvalitet. Det er derfor et
fælles ansvar for arbejdsgivere og
arbejdstagere at medvirke til, at så
mange som muligt bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet. Giv
plads til et skånejob – det betaler
sig. Derfor kan jeg anbefale kampagnen Sjov & Alvor.«

»Virksomhedernes sociale ansvar
har et stort dilemma. At integrere
skånejobs og fleksjobs på arbejdspladsen lyder rigtigt, men er svært
at udføre. Initiativet til at komme
videre ligger på arbejdspladsen,
og det er her, at dagsordenen skal
sættes. Det skal Sjov & Alvor
sætte gang i. Og det vil jeg gerne
anbefale.«

Poul Weber,
borgmester i Egebjerg Kommune

Mads Kjær,
direktør og tidligere formand for
Svendborg Handelsstandsforening

»Det er med glæde, at jeg kan anbefale kampagnen Sjov & Alvor, der
skal styrke det rummelige arbejdsmarked. Jeg ønsker kampagnen
held og lykke med at motivere
arbejdsmarkedet til at modtage
ledig arbejdskraft fra de persongrupper, der har vanskeligt ved at
udfylde en »hel« plads. Kampagnen er et positivt tiltag med hensyn
til at skabe en mere meningsfyldt
hverdag for mange.«
Erik Ullemose,
borgmester i Gudme Kommune

» Jeg kan anbefale kampagnen Sjov
& Alvor. Alle har ret til at arbejde,
også selv om vedkommende kun
kan klare at arbejde 3 til 5 timer
dagligt. De muligheder, der er til
rådighed for virksomheden med de
forskellige støtteordninger er gode,
derfor bør og skal vi være med til
at løfte denne opgave, så vi kan
give alle en meningsfyldt
tilværelse i samfundet.«
Mogens Pedersen,
direktør og formand for Sydfyns
Erhvervsråd og Byggeriets Arbejdsgivere på Sydfyn

»Jeg skal med glæde anbefale kampagnen Sjov & Alvor, der handler
om virksomhedernes sociale ansvar
på Sydfyn. Der skal være plads på
arbejdsmarkedet til de af vore kolleger, der har været udsat for en
ulykke eller sygdom, der gør, at de
har fået nedsat deres arbejdsevne.
Fleksjobberne er og vil blive en
kæmpe aktiv på virksomhederne,
men det kræver, at arbejdsgivere og
arbejdstagere i fællesskab får formuleret en personalepolitik, hvor
den sociale bevidsthed bliver
forankret.«
Niels Chr. Nielsen,
formand for HK-Svendborg
og LO-Sekt. Svendborg

Sjov og Alvor kan kontaktes gennem
Kampagneleder Hans Lassen
Sisyfos
Niels Juelsvej 18, 5700 Svendborg
Telefon 6220 1956
Fax 6220 1617
Mobil 4025 1845
E-mail sisyfos@mobilixnet.dk
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»Interessen for det rummelige
arbejdsmarked, der omfatter såvel
skåne- som fleksjob, er stor. Men
den kan og bør efter min opfattelse
blive endnu større, bl.a. fordi det
betyder et socialt ansvar overfor
svage medborgere, sparede udgifter
til kontanthjælp og førtidspension,
men ikke mindst et bedre image for
de involverede virksomheder. Jeg
kan derfor kun anbefale, at virksomhederne alvorligt overvejer at inddrage disse job i deres personalepolitik. Og derfor anbefaler jeg kampagnen Sjov & Alvor, der også har
dette som sin målsætning.«

