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En fantastisk start
og stor velvilje fra virksomhederne

Wienerballet den 4. januar – den første tirsdag i det

Til de ansatte med nedsat arbejdsevne knytter

nye århundrede – blev en dejlig aften med en pas-

der sig mange oplevelser og historier, der øger

sende blanding af sjov og alvor. Det sidste blev ikke

virksomhedernes mangfoldighed.

mindst understreget af indlæg fra en lang række
• Souschef i UdviklingsCenter for beskæftigelse på

engagerede og kompetente mennesker:

særlige vilkår, Kirsten Junge, fortalte om centrets

• Borgmester Jørgen Henningsen, Svendborg

erfaringer med at styrke det rummelige arbejds-

Kommune, bød velkommen med visionen om, at

marked og om de initiativer, de satser på frem-

Sydfyn kommer først i mål, det vil sige bliver

over, blandt andet et tilbud om formidling og søg-

den del af Danmark, der først opfylder sin andel

ning af job på særlige vilkår over internettet.

af de 40.000 skåne- og fleksjob, som regeringen
• Formanden for Koordinationsudvalget i Svend-

har meldt ud som målsætning på området.

borg, Egebjerg og Gudme Kommune, Christian
• Konsulent i Dansk Handicap Forbund, John Han-

Kaastrup, er også formand for socialudvalget i

sen, er selv ansat i et skånejob. Han fortalte sin

Svendborg Kommune. Han sagde, at job på

egen livshistorie med den principielle pointe, at

særlige vilkår ikke er noget mål i sig selv, men at

man ikke skal pakke mennesker ind i vat, blot

det i høj grad også kan være en absolut nødven-

fordi de bliver ansat i job på særlige vilkår. Man

dighed.

skal stille krav til dem som alle andre ansatte.
• Inspirator ved Det Sociale Netværk for fynske
• Lederen af fleksafdelingen på Grundfos A/S,

Erhvervsvirksomheder, Henrik Ingemann, fortalte

Jens Overgaard, fortalte om fabrikkens fleksaf-

om netværket, der har domicil i Svendborg. Dets

deling, hvor der kun er ansat mennesker med

formål er at udveksle erfaringer, personlige kontak-

nedsat arbejdsevne. Han fortalte, at afdelingen

ter og informationer blandt de ca. 25 virksomhe-

hviler økonomisk i sig selv, og at alle virksom-

der, der er med.

heder kan gøre det samme, uanset størrelsen.
Alle disse indlæg var på afgørende og forskellig vis
• Direktøren på Schreibers Møbeltrafik, Torben

med til at lægge den alvorlige ramme omkring Wie-

Schreiber, snakkede om det liv, det kan give

nerballet. Men samtidig var aftenen, hvad den jo

virksomhederne, hvis de tager et socialt ansvar.

også skulle være, en glad aften, hvor der blev spist
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god mad og danset. Og hvor der også var plads til

i forhold til de ansatte, hvorimod det kniber, hvis vi

mange gode snakker. Ikke bare med dem, man ken-

snakker om mennesker, der kommer udefra. Men

der godt i forvejen. Men også med nogle, man ikke

sådan er det ikke på Sydfyn!

kender. Og med nogle, man ikke har set gennem
Denne velvilje fra virksomhedernes side har været

mange år.

så stor, at de sociale myndigheder ikke umiddelbart
Jeg vil gerne sige tak til alle, der gjorde den 4. janu-

har været i stand til i fuldt omfang at opfylde virk-

ar til en uforglemmelig aften. Tak til oplægsholder-

somhedernes efterspørgsel efter disse mennesker.

ne. Tak til Hotel Svendborg for en sikker og præcis

Derfor er der taget to beslutninger. For det første at

indsats. Tak til Leo Sommer for en udsmykning, der

tempoet i virksomhedsbesøgene indtil videre er ble-

så Borgerforeningens muligheder. Tak til Harry

vet sat ned. Og for det andet at den sociale konkur-

Gram og Edna Dahl for en musik- og danseglæde,

rence mellem virksomhederne, som blev annonce-

der ikke var til at misforstå. Og sidst, men ikke

ret til Wienerballet, også indtil videre er udsat. Alt

mindst: tak til alle, der kom og med et åbent sind

sammen fordi det selvfølgelig ikke tjener noget for-

var med til at skabe en både seriøs og glad aften,

mål at øge virksomhedernes efterspørgsel i en situa-

hvilket ikke mindst var en følge af, at alle havde

tion, hvor det er svært nok for de sociale myndighe-

gjort sig umage med påklædningen.

der at opfylde den efterspørgsel, der er i forvejen.

Jeg er slet ikke i tvivl om, at Wienerballet har været en

Med denne velvilje fra virksomhedernes side er det

afgørende grund til, at virksomhedsbesøgene er kom-

absolut realistisk over en vis tidsperiode at realise-

met så godt fra start (se omtalen heraf et andet sted).

re borgmester Jørgen Henningsens flotte vision om,
at Sydfyn bliver den del af Danmark, der først opfyl-

Virksomhedsbesøgene er blevet afviklet i et godt

der sin andel af regeringens målsætning om de

samarbejde med de sociale myndigheder og de to

40.000 skåne- og fleksjob. Som man kan se et andet

jobkonsulenter, som er ansat af det sociale koordi-

sted, er Egebjerg Kommune godt på vej hertil. Det

nationsudvalg for Svendborg, Egebjerg og Gudme

kunne være dejligt, om det også kom til at gælde

Kommuner.

hele Sydfyn. Men det kræver, at der skabes ca. 200
job på særlige vilkår.

Det har været en livsbekræftende oplevelse at gennemføre disse besøg. På virksomhederne har der

Lad mig derfor slutte med håbet om, at det må lykkes

vist sig at være en meget stor vilje til at tage imod

for alle gode kræfter på Sydfyn – virksomheder, de

mennesker med nedsat arbejdsevne. Og hvad der er

sociale myndigheder, politikerne, de faglige tillids-

meget interessant: denne velvilje har i allerhøjeste

folk m.v. – at realisere Jørgen Henningsens vision.

grad omfattet udefra kommende mennesker med

Det vil uden tvivl få Sydfyn på Danmarkskortet.

nedsat arbejdsevne. Normalt i debatten hører man,
Hans Lassen, Kampagneleder

at virksomhederne godt kan overskue at være social
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- uddrag af oplæg til seminar om "Regionalt Samarbejde. Det Rummelige
Arbejdsmarked på Fyn", den 16. februar 2000, arrangeret af Fyns Amt.

Hvad er Sjov & Alvor
i grunden for noget ?

BAGGRUND

DET OVERORDNEDE FORMÅL

Sjov & Alvor er en kampagne, der skal styrke virk-

Sjov & Alvor skal sparke døren op til virksomheder-

somhedernes sociale ansvar. Det er socialministeri-

ne og gøde jorden så meget, at der sker et mærkbart

ets virksomhedspulje, der har bevilget pengene.

løft i det antal virksomheder i de tre sydfynske kom-

Erhvervskontoret i Svendborg Kommune er bevil-

muner (Svendborg, Egebjerg og Gudme), der er parat

lingshaver, og det er konsulentfirmaet Sisyfos, der

til enten at starte med at ansætte folk i job på særli-

står for kampagnen.

ge vilkår eller at forstærke en allerede igangværende indsats på området.
SUCCESKRITERIER
Sjov & Alvor har to succeskriterier:

•

2o virksomheder skal i gang eller forstærke
deres indsats med hensyn til at ansætte mennesker på særlige vilkår.

•

Sydfyn skal på landkortet og blive kendt som
en del af Danmark der gør en særlig indsats i
forhold til virksomhedernes sociale indsats og
det rummelige arbejdsmarked.

DE BÆRENDE IDÈER
Sjov & Alvor bygger på en række bærende idéer, der
kan formuleres som fem nødvendigheder.
Det er nødvendigt

•

at bruge mere utraditionelle måder i arbejdet
med at fremme virksomhedernes sociale ansvar
- ikke som alternativ, men som supplement til
de mere traditionelle måder.
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•

erindringsstærke, således at det bliver nemt at

at gøre virksomhedernes sociale ansvar presti-

udbrede budskabet "mund-til-mund".

gefyldt.

•

•

at arbejde med samvittigheden som en mekanis-

der er præget af menneskelig kontakt og en sag-

me uden at glemme, at det sociale ansvar skal

lighed i forhold til den virkelighed, som virk-

hænge økonomisk sammen for virksomhederne.

•

somhederne opererer i, hvilket ikke mindst

at blande sjov og alvor uden på noget tidspunkt

omhandler de økonomiske aspekter ved job på

at miste det alvorlige af syne.

•

satser på grundige møder på virksomhederne,

særlige vilkår.

at der mund til mund og i medierne bliver for-

•

talt nogle gode historier om virksomhedernes

satser på top-professionelt kampagnemateriale.

sociale indsats.
DE KONKRETE AKTIVITETER
Der er aktiviteter i gang indenfor følgende områder:

KAMPAGNEPROFIL
Sjov & Alvor er en kampagne, der

•

•

arrangementer.

arbejder i zonen mellem virksomhederne og de

•

sociale forvaltninger med det mål at producere

•

henvender sig til de større og de største virkudspringer af et initiativ fra erhvervssektoren:

DER ER PLANLAGT NYE AKTIVITETER INDENFOR FØLGENDE OMRÅDER:

Erhvervskontoret i Svendborg Kommune og
dermed også Sydfyns Erhvervsråd.

•

•

satser på kontakt på direktørniveauet uden at

Nyhedsbreve, hvor kampagnens grundidéer og
aktiviteter formidles.

glemme tillidsmanden og fagforeningerne.

•
•

Virksomhedsbesøg, der skal give bestillinger på
job på særlige vilkår.

somheder (fra 7 ansatte og op efter).

•

Medieomtale, hvor der satses på lokale såvel
som landsdækkende medier.

virksomhedsbestillinger på job på særlige vilkår.

•

Arrangementer, hvor der satses på få, men store

•

satser på konerne.

Social ambassadørordning inspireret af den
ambassadørordning, der er indenfor turister-

satser på journalistisk medieomtale, i såvel de

hvervet på Sydfyn.

lokale, regionale som landsdækkende medier,
og det gælder såvel den skrevne som den elek-

Hans Lassen, kampagneleder

troniske presse.

•

satser på arrangementer, der er oplevelses- og
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Virksomhedsbesøgene er kommet
godt i gang

Til Wienerballet den 4. januar var der repræsenteret
ca. 50 virksomheder, enten på direktør- og/eller tillidsmandsrepræsentantniveauet. Det er disse virksomheder, der i første række er målgruppen for
virksomhedsbesøgene.
Virksomhedsbesøgene bliver afviklet i en række
faser. Den første fase har omfattet i alt 25 virksomheder. Og status i forbindelse med disse 25 virk-

har bestilt ét eller flere job på særlige vilkår,

somheder ser således ud:

hvilket svarer til 64%.

1. Jack-pot ved første besøg på virksomheden. Det

Det er ikke usandsynligt, at der også vil komme

vil sige, at virksomheden umiddelbart efter det

bestillinger senere i projektperioden fra nogle af de

første besøg har bestilt ét eller flere job på særlige

9 virksomheder, der ikke har gjort det på nuværen-

vilkår. Det har 12 ud af de 25 virksomheder gjort.

de tidspunkt.

Det svarer til 48%.
2. Jack-pot i tiden efter det første besøg på virk-

Den første runde af virksomhedsbesøgene har i

somheden. Det vil sige, at virksomheden i tiden

øvrigt vist, at en afgørende barriere for det rumme-

efter besøget har bestilt ét eller flere job på særlige

lige arbejdsmarked opstår, hvis virksomhedens

vilkår. Det har 4 ud af de 25 virksomheder gjort. Det

overordnede strategi er at reducere personalet i dis-

svarer til 16%.

se år. Det er en barriere, som end ikke et nok så suc-

3. Ingen jack-pot, hverken ved det første besøg

cesfuldt Wienerbal kan gøre så meget ved.

eller i tiden efter. Det vil sige, at virksomheden
ikke har bestilt ét eller flere job på særlige vilkår. I

De 16 virksomheder, der har bestilt ét eller flere job

skrivende stund drejer det sig om 9 ud af de 25

på særlige vilkår, er følgende:

virksomheder, hvilket svarer til 36%.

•
•
•

Det samlede resultat i skrivende stund ser derfor
således ud: 16 ud af de 25 virksomheder
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Obtec
T&C
Richter Hansens Maskinfabrik

Produktionsh Øjskolen
i Svendborg

Svendborg Navigationsskole

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CentrumRengøring

Det skal endvidere bemærkes, at Wienerballet har

Svendborg Navigationsskole

været anledning til, at nogle virksomheder har sagt

Jens Schultz

ja til at ansætte mennesker i job på særlige vilkår,

Råd & Dåd

uden at der har været afviklet et egentligt virksom-

Niels Lolk Bødker

hedsbesøg indenfor Sjov & Alvors regie, men hvor

Maersk Training Centre

kontakten i stedet er opstået direkte i forhold til de

Scan-Vibro

sociale myndigheder. Det drejer sig i hvert fald om

Rambøll

følgende virksomheder:

Produktudviklingscentret

•
•
•

Produktionshøjskolen i Svendborg
Skanska
Aabo Andersens Maleanlæg

Svendborg Tekniske Skole
Nybolig Erhverv
NLP FuturePace

De Danske Spritfabrikker
På flere af ovennævnte 19 virksomheder er der

For de første 15 af disse virksomheder handler det

allerede blevet ansat mennesker med nedsat

om integration af mennesker med nedsat arbejdsev-

arbejdsevne i forskellig former for arbejdsprøvnin-

ne. Det vil sige, at virksomhederne er parat til at

ger. I det næste nummer af "Nyt fra Sjov & Alvor"

åbne op for mennesker, der ikke har været ansat på

vil der blive bragt en oversigt over, hvor mange

virksomheden tidligere. Og for den sidste virk-

mennesker det drejer sig om.

somhed, De Danske Spritfabrikker, har det handlet
om arbejdsfastholdelse.

9
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Hvor langt er vi
fra at komme først i mål?

Til Wienerballet fremsatte Svendborgs borgmester

under opbygning. Hvor kommunerne tidligere blot

Jørgen Henningsen visionen om, at Sydfyn bliver det

blev bedt om at oplyse antallet af skåne- og fleksjob,

sted i landet, hvor man først kommer i mål, det vil

skal de i dag oplyse cpr. nr. for de enkelte personer,

sige skaffer sin andel af de 40.000 skåne- og fleksjob,

der er ansat i skåne- og fleksjob. Blandt andet derfor

som jo er regeringens målsætning på området.

kan det være svært at sammenligne tallene over tid.
Som man kan se, ligger de tre sydfynske kommuner

MEN HVORDAN GÅR DET MED AT LEVE OP TIL

under ét 16% over landsgennemsnittet med hensyn

DENNE VISION?

til målopfyldelsen. Taget hver for sig ligger de tre

Det gives der et svar på i nedenstående tabel. Den

kommuner alle over landsgennemsnittet med Ege-

bygger på de nyeste tal fra Danmarks Statistik. De

bjerg Kommune på en klar førsteplads med en

blev offentliggjort i begyndelsen af maj 2000, og det

målopfyldelse på 86%.

er tal, der er indsamlet i 4. kvartal 1999.
Som man også kan se, kræver opfyldelsen af Jørgen
Det er vigtig at være opmærksom på, at opgørelsen

Henningsens vision, at der skaffes ca. 200 skåne- og

af antallet af fleks- og skånejob er en statistik, der er

fleksjobpladser i de tre kommuner.

Skal af de 40.000 skaffe

Har skaffet

Mangler at skaffe

Svendborg

284

113

171

40%

Egebjerg

36

31

5

86%

Gudme

32

11

21

34%

De tre sydfynske kommuner i alt

352

155

197

44%

Odense

1.464

807

657

55%

Fyns Amt

3.324

1.593

1.731

48%

HELE

40.000

11.010

28.990

28%
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Målopfyldelse

Obtec som model for
virksomhedernes sociale ansvar

Et Wienerbal kan føre mange ting med sig. F.eks. at

fastholde og integrere medarbejdere med nedsat

UdviklingsCenter for beskæftigelse på særlige vil-

arbejdsevne.

kår blev opmærksom på Obtec A/S, Sydfyns
største industrivirksomhed. Det har resulteret i, at

UdviklingsCenterets projekt består af tre hoved-

UdviklingsCenteret har besluttet at støtte et projekt

elementer:

på Obtec.
1. Handling: At give Obtec den maksimale støtte
Obtec har gennem flere år taget hensyn til handi-

med hensyn til at etablere serviceafdelingen på den

cappede og sygdomsramte medarbejdere, men

for virksomheden mest optimale måde.

ønsker nu at etablere en serviceafdeling med ansat-

2. Historiefortælling: At få fortalt historien om ser-

te på særlige vilkår. Serviceaf-

viceafdelingen som en histo-

delingen skal tage sig af diver-

rie, både lokalt, regionalt samt

se småmontage- og pakkeriop-

på landsplan.

gaver m.v. og være med til at

3. Erfaringsspredning: At få

øge virksomhedens evne til at

foretaget en erfaringsopsam-

opfylde specifikke og fleksible

ling, således at andre virksom-

ønsker hos kunderne.

heder kan drage nytte af erfaringerne.

I første række skal denne serviceafdeling starte op med to

Der vil blive udarbejdet en

ansatte på særlige vilkår, der

pjece om de erfaringer, som

udgør et team, der arbejder tæt

projektet indhøster, og afviklet

sammen i det daglige. Idéen

en konference, hvor denne

er, at antallet af ansatte i job

pjece lægges frem til debat.

på særlige vilkår løbende kan
udvides i takt med de ind-

Det er konsulentfirmaet Sisy-

høstede erfaringer. Og det er

fos, der skal stå for projektet,

endvidere idéen, at denne ser-

som starter op i maj 2000.

viceafdeling både skal kunne

11
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Direktør Flemming Ejde Nielsen
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"Vi kan kun opfordre andre virksomheder
til at gøre det samme"
Det er Flemming Ejde Nielsen, direktør og indehaver

arbejdsevne er nedsat. Men også fordi vi får en god

af Ejde NielsensVærktøjsfabrik A/S, der på den korte

arbejdskraft, selvom effektiviteten måske ikke er så

og utvetydige måde opsamler fabrikkens erfaringer

god som for den normale arbejdskraft. Vi har ople-

med den ordning, hvor personlige assistenter hjælper

vet, at den arbejdskraft, hvor arbejdsevnen er ned-

to medarbejdere, hvis arbejdsevne er nedsat.

sat, er en meget stabil, pligtopfyldende, top-motiveret og loyal arbejdskraft. Og det er afgørende i en

For begge de to medarbejderes vedkommende hand-

tid, hvor den gode stabile arbejdskraft kan være

ler den nedsatte arbejdsevne om, at de har proble-

svær at få fat på", siger Flemming Ejde Nielsen, da

mer med at klare de normale fysiske krav, der stilles

han bliver bedt om at redegøre for, hvorfor virksom-

i arbejdet. Begge er faglærte metalarbejdere.

heden har gjort det.

Den første blev ansat i begyndelsen af 1999. Han

Og han tilføjer: "Vi kan også kun sige, at vi har gode

kontaktede virksomheden for at blive ansat, selvom

erfaringer med det offentlige. Fra at vi henvendte os i

han havde problemer med det ene ben, der gjorde,

de to sager, er der hurtigt sket noget. Og når ordnin-

at han ikke var i stand til at stå for længe og løfte for

gen først er etableret, er det en meget lidt byrokratisk

tunge ting.

ting, der regulerer sig selv i virksomhedens dagligdag.
Dertil kommer, at det helt klart er mit indtryk, at også
kollegaerne har været yderst positive."

Den anden er en ung mand, som virksomheden selv
har udlært. Han kom ud for et dykkeruheld i sin fritid, hvilket betød, at han fik lammelser i benet. Han

Virksomheden har en mindre lønudgift på ordnin-

blev udlært i sommeren 1999 og var sygemeldt i et

gen. Som sagt er de personlige assistenter to medar-

halvt års tid, inden han startede på virksomheden

bejdere, der er ansat på fabrikken i forvejen. Og

igen i foråret 2000.

deres timeløn er i gennemsnit ca. 125 kr. i timen,
hvorimod det løntilskud, virksomheden får fra det

Begge medarbejdere har tilknyttet en personlig assi-

offentlige, er udregnet efter den overenskomstmæs-

stent på ca. 10 timer om ugen. De to assistenter er i

sige mindsteløn, det vil sige ca. 85 kr. i timen.

forvejen ansat på virksomheden. Og ordningen
betyder, at de to medarbejdere med nedsat arbejds-

Men denne lønudgift forhindrer ikke, at Flemming

evne kan trække på dem, når behovet opstår, f.eks.

Ejde Nielsen opfordrer andre virksomheder til at

hvis der skal løftes tunge ting, de ikke selv magter.

gøre det samme, f.eks. hvis de står overfor medarbejdere, de gerne vil fastholde, men som har fået
arbejdsevnen nedsat af én eller anden grund.

"Vi er gået ind i det her, fordi vi synes, at det er forkert, at folk går til spilde i systemet, selvom deres
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www.via2000.dk

I april 2000 blev internettets første websted om

Webstedet indeholder

arbejdsfastholdelse åbnet. Det henvender sig specielt

•

en database med eksempler på succesfulde til-

til ledere med personaleansvar og tillidsrepræsen-

tag vedrørende sygefravær og arbejdsfastholdel-

tanter i såvel private som offentlige virksomheder.

se i danske virksomheder

•
Webstedet er udviklet i et samarbejde mellem

et testprogram, hvor man kan teste sin viden
om emnet

•

UdviklingsCenter for beskæftigelse på særlige vilkår, FDB, Falck A/S, Post Danmark og Discus A/S.

et leksikon med de mest almindelige ord og
begreber

•

Til forskel fra en række skriftlige publikationer om

en beskrivelse af de interesser, som de forskel-

emnet, så opdateres www.via2000.dk løbende, når

lige aktører har i forhold til sygefravær og

der sker ændringer i forhold til nye erfaringer eller

arbejdsfastholdelse

•

ny lovgivning på området.

en omfattende vejledning i, hvordan man både på
et organisatorisk og individuelt plan kan håndte-

Formålet med webstedet er, at

•
•

re begrebet sygefravær og arbejdsfastholdelse

•
informere om mulighederne for at fastholde en

det lettere at håndtere en konkret arbejdsfast-

medarbejder, der bliver syg

holdelsessag (den aktuelle lovgivning, nyeste

præsentere de processer, man som leder og til-

viden indenfor virksomhedsrevalidering, til-

lidsrepræsentant skal kunne håndtere, hvis

skudsmuligheder fra det offentlige og erfaringer

man vil arbejde aktivt med sygefravær og

fra andre virksomheder)

•

arbejdsfastholdelse

•

en lang række redskaber og metoder, som gør

opdaterede links til mange af de hjemmesider,
hvor der findes yderligere information om emnet.

vise de redskaber, man kan bruge i arbejdsfastholdelse af den enkelte medarbejder

•

kvalificere dialogen både med den sygemeldte

www.via2000.dk er finansieret af UdviklingsCenter

medarbejder og med de mange aktører, som kan

for beskæftigelse på særlige vilkår og EU´s Attak-

hjælpe med at finde en løsning, bl.a. de faglige

program. Det er UdviklingsCenteret, som i det dag-

organisationer og kommuner.

lige står for vedligeholdelse og opdatering af webstedet, og som kan kontaktes på telefon 3332 6696
eller e-mail uvcb@uvcb.dk.
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Statsinstitutioner har ingen
udgifter på fleksjob

hvis man ser bort fra overarbejdsbetaling, personlige

i fleksjob uden, at det behøver at være forbundet

tillæg og lokalløn. Det er konsekvensen af, at

med øgede driftudgifter.

Finansministeriet har besluttet at gøre noget ekstraordinært for at fremme udbredelsen af fleksjob i de

Det skal præciseres, at listen på side 17 ikke er

statslige institutioner. Og det ekstraordinære tiltag

fuldstændig dækkende, da det ikke inden redaktio-

består i, at staten yder et supplerende tilskud, såle-

nens afslutning var muligt at få oplyst hvilke insti-

des at institutionerne kan få refunderet den del af

tutioner indenfor Kulturministeriets område, der

lønudgiften, som ikke dækkes af tilskuddet fra kom-

også er omfattet af ordningen. Men disse oplysnin-

munen.

ger vil komme med i det næste nummer af »Nyt fra
Sjov & Alvor«.

De institutioner, der er omfattet af denne ordning, er

•
•

de regulære statsinstitutioner
selvejende institutioner, der i henhold til lov
modtager drifttilskud fra staten

•

selvejende institutioner, hvor mindst 50% af de
ordinære driftsudgifter dækkes af statstilskud

I beregningsgrundlaget for lønrefusionen indgår
alle de løndele, der er en følge af almindelige overenskomstmæssige reguleringer (lønnen, ATPbidrag, arbejdsmarkedsbidrag, lovpligtig arbejdsskadeforsikring m.v.).
På næste side kan man se hvilke institutioner i
Svendborg, Egebjerg og Gudme kommuner, der er
omfattet af refusionsordningen. Alle disse institutioner har altså mulighed for at ansætte mennesker
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• AMU-Fyn
Arbejdsformidlingen
i Svendborg
•
• Arbejdstilsynet
Svendborg
Maskinmesterskole
•
• Told- og Skatteregion Svendborg
• Svendborg Navigationsskole
• Svendborg Handelsskoles Kantine
• Retten i Svendborg
• Politimesteren i Svendborg
• Skårup Statsseminarium
• Haahrs Skole
Svendborg
AOF Daghøjskole
•
• Ida Holst Skole
Daghøjskolen
Svendborg Kunstskole
•
• Svendborg Tekniske Skole
• Rantzausminde Efterskole
• Svendborg Handelsskole
Produktionshøjskolen
i Svendborg
•
• Ollerup Efterskole for Sang og Musik
• Den Frie Lærerskole
• Vester Skerninge Friskole
• Gymnastikhøjskolen i Ollerup
• Ollerup Friskole
• Egebjerg Friskole
• Trunderup Friskole
• Øster Åby Friskole
• Skårup Husholdnings-, Håndarbejds- og Sundhedsskole
• Vejstrup Ungdomsskole
• Oure Friskole
Oure
Idrætshøjskole
og Idrætsefterskole
•

17
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Det Sociale Indeks

I februar 2000 offentliggjorde Socialministeriet Det

indre linjer giver det overblik over den sociale ind-

Sociale Indeks, som ministeriet har udviklet i et

sats, det øger kommunikationen mellem ledelse og

samarbejde med revisions- og rådgivningsfirmaet

medarbejdere, og det kan være med til at sætte en

KPMG og Socialforskningsinstituttet.

forbedringsproces i gang. Og udadtil vil det kunne
bruges til at profilere virksomheden overfor forbrugere, medier, forretningsforbindelser og investorer.

Det er et indeks, der måler i hvor høj grad, virksomheder – offentlige såvel som private - lever op
til deres sociale ansvar. Og det gøres over en bred

For at sikre denne udadvendte brug af indekset er

front, f.eks. om virksomhederne er aktive i

Socialministeriet i færd med at udvikle en ekstern

lokalsamfundet, om de gør noget for at fastholde

verifikation, der skal være færdig i løbet af 2000.

medarbejdere, der er blevet syge, og om de er parat

Samtidig hermed agter socialministeriet at give

til at åbne dørene for mennesker udenfor arbejds-

virksomheder ret til at bruge det sociale logo (se

fællesskabet med nedsat arbejdsevne.

illustrationen til denne artikel), hvis man opnår en
bestemt score på skalaen fra 0 til 100. Og denne
score vil også blive lagt fast i løbet af 2000.

Det Sociale Indeks er et værktøj, hvor en
repræsentativ gruppe for virksomhedens
ledelse og dens medarbejdere, f.eks.

Man kan rekvirere materiale om Det Sociale Indeks

samarbejdsudvalget, skal nå til enig-

via hjemmesiden www.vsa.sm.dk eller via Socialmi-

hed om en vurdering af virksomhe-

nisteriets telefonnummer:

dens sociale indsats, både i forhold

33 92 93 26 eller fax-

til, hvad virksomheden vil, hvad den

nummer: 33 93

gør, og hvad den får ud af det. Denne

25 18.

vurdering omsættes i en score på en
skala fra 0 til 100. Jo højere score virksomheden opnår, jo bedre er virksomheden
til at tage et socialt ansvar.
For virksomhederne kan der både være et internt
og eksternt formål med Det Sociale Indeks. På de
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www.fleksjob.af.dk

•

www.fleksjob.af.dk er et tilbud til alle danske kom-

kommunerne får mulighed for at forenkle og

muner, som ønsker at bruge internettet til at skabe

effektivisere deres service overfor virksom-

kontakt mellem virksomheder og mennesker, der

hederne.

søger fleks- eller skånejob.
Fleksjob på nettet giver således virksomheder og
Det er UdviklingsCenter for beskæftigelse på særlige

mennesker med nedsat arbejdsevne større mulig-

vilkår, der står bag initiativet. Og projektet har kørt

heder for selv at finde hinanden.

som et pilotprojekt i 5 kommuner i Vejle Amt
(Børkop, Vejle, Horsens, Fredericia og Kolding) i et

Systemet kan rekvireres hos UdviklingsCenter for

samarbejde med Arbejdsmarkedsstyrelsen, LO, DA,

beskæftigelse på særlige vilkår. Indføring i systemet

AF-Vejle og Vejle Amt.

sker på et én-dags seminar, som holdes i kommunen.
En medarbejder fra UdviklingsCenteret vil sammen

www.fleksjob.af.dk giver forskellige muligheder:

med en ekstern konsulent står for seminaret.

•

mennesker, der søger et fleks- eller skånejob,

Kommunens udgift på at blive tilkoblet systemet er

kan selv lægge deres CV i en CV-bank, enten

20.000 kr., incl. moms. Dette beløb dækker både den

alene eller med hjælp fra en medarbejder i den

tekniske tilkobling til databasen og én-dags seminaret.

kommunale forvaltning
Yderligere oplysninger kan man få hos

•

mennesker, der allerede er i et fleks- eller
skånejob, får mulighed for selv at søge et nyt

UdviklingsCenter for beskæftigelse

fleks- eller skånejob

på særlige vilkår
tlf 3332 6696

•

virksomheder, der ønsker at ansætte mennesker

fax 3332 6695

i fleks- eller skånejob, kan via CV-banken får et

e-mail uvcb@uvcb.dk

overblik over de mennesker, der søger fleks- og
skånejob i området, ligesom de selv kan slå
fleks- og skånejobsstillinger op
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TV2 Fyn, den 4. januar 2000

Direktør Torben Pind,
Planova Shop System

Journalist Preben Chr. Dahl, TV2 Fyn: "Hvis du

Direktør Torben Pind, Dansk System Inventar (har

skal være helt ærlig, tror du så, at du efter den her

senere skiftet navn til Planova Shop System): "Ja,

aften, når du har danset den sidste wienervals, vil

det vil vi absolut. Helt klart. Det har hele tiden været

overveje at få flere i skånejobs i din virksomhed?"

min indstilling, at man skal have folk i arbejde frem
for at betale dem for at holde sig væk."
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Radio Fyn, den 5. januar 2000

Fabrikschef Niels Voetmann,
De Danske Spritfabrikker

Journalist Per Vincent, Radio Fyn: "Tror du på, at

Fabrikschef Niels Voetmann, De Danske Spritfabrik-

et arrangement som det her Wienerbal kan være

ker: "Jeg regner da med, at vi i løbet af det næste år

med til at skaffe 2o nye skånejobs i løbet af det

selv kan skaffe 2-3 arbejdspladser af den art. Så det

næste års tid?"

tror jeg på."
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Artikel fra Danske Kommuner, nr. 6, 2000

En vals for flere fleksjobs

det sjovt, oplevelsesrigt og prestigefyldt for virksomhederne at tage et socialt ansvar.
– Der har været mange diskussioner om det nødvendige i at bruge så mange penge på et bal. Men hensigten
helliger midlet, og det var jo i en god sags tjeneste, siger
Jørgen Henningsen, borgmester i Svendborg Kommune
og tilføjer, at han da håber, at de deltagende erhvervsledere føler dig en lille smule forpligtiget og tager det sure
med det søde.
Selv hilser han kampagnen velkommen, og opfordrer
virksomhederne til alvorligt at overveje at inddrage disse job i deres personalepolitik.

DANS FOR JOB: Svendborg Erhvervsråd byder virksomhedsledere og tillidsmænd op til dans for at skaffe
200 ekstra job til den svage på arbejdsmarkedet.
Af: Anne-Mette Eriksen, journalist
Foto: Ulrik Borgermann
Med udsigten til en treretters festmenu og efterfølgende
wienerbal i Borgerforeningens Guldaldersal, tog 150 sydfynske virksomhedsledere og tillidsmænd den 4. januar
imod en invitation fra Svendborg Erhvervsråd.
Baggrunden for arrangementet til 100.000 kr var at
sætte fokus på virksomhedernes sociale ansvar og ansætte folk på særlige vilkår for eksempel i fleks- og skånejob.
Alene i de tre sydfynske kommuner mangler der 200
skåne-/fleksjobs for at nå regeringens målsætning for de
næste to år.
– Vi er nødt til at tænke utraditionelt, hvis vi skal have
vores budskaber ud. Virksomhederne bliver overfodret
med henvendelser fra f.eks. konsulenter, uddannelsesinstitutioner og arbejdsløshedsprojekter, og efterhånden
orker de ikke at høre mere, siger Lorentz Jessen, chef for
Sydfyns Erhvervsråd.
– Medarbejdere der på grund af sygdom, ulykker eller
andet ikke længere kan klare et normalt fuldtidsjob, kan
stadig være med til at sikre virksomheden en god indtjening, mener Lorentz Jessen, der sammen med konsulent
Hans Lassen, Sisyfos, er idémænd til informationskampagnen Sjov & Alvor, som wienerballet var første led i.
Kampagnen følges senere op med konkurrencen Kappestriden, der præmierer den virksomhed, der kan fremvise den bedste sociale præstation med en rejse til Wien
nytårsaften.

STOF TIL EFTERTANKE
– I kommunalt regi ser vi gerne, at folk kommer i arbejde
i stedet for på overførselsindkomst. Det betyder sparede
udgifter til kontanthjælp og førtidspension, men giver
også kommunerne og virksomhederne et bedre image,
mener han.
Wienerballets glade indpakning har givet masser af
stof til efter- og omtanke. Og allerede nu ser det ud til at
have virket.
I løbet af de første par uger har seks virksomheder henvendt sig for at få henvist en medarbejder, og flere er på
overvejelsesplanet.
En af dem er Obtec A/S, der producerer bremsekomponenter. Virksomheden, der har 200 ansatte i Svendborg og 60 i Holstebro, har i flere år taget hensyn til handicappede og sygdomsramte medarbejdere. Men efter
deltagelsen i wienerballet er ledelsen nu blevet opmærksom på de mange tilskudsmuligheder der er, også for at
få ansat medarbejdere udefra.
– Vi er ved at undersøge muligheden for at oprette en
mindre serviceafdeling med to ansatte til småmontager
og lignende, siger direktør Mogens Thorseng, Obtec A/S.
Sjov og alvor er støttet af Socialministeriet. Erhvervskontoret i Svendborg Kommune er bevillingshaver, mens
det er konsulentfirmaet Sisyfos med Hans Lassen, der
står for kampagnen.

SJOV OG ALVOR
Sjov & Alvor retter sig mod de private virksomheder i
Svendborg, Egebjerg og Gudme Kommuner. Ved hjælp af
arrangementer, virksomhedsbesøg og medieomtale er det
målet at skaffe flere fleks- og skånejob, og samtidig gøre
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Nyt fra UdviklingsCenter for beskæftigelse på særlige vilkår, nr. 1, 2000
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Fyns Amts Avis, onsdag den 5. januar 2000
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Hvor stor er den sociale udstødning?

På trods af, at dansk økonomi har været inde i en

– har været markant faldende i perioden 1994-98,

positiv udvikling i halvfemserne, er der stadigvæk

samtidig med at antallet af de svage ledige – det vil

tale om store sociale udstødningsproblemer. Det

sige dem, der modtager enten kontanthjælp,

kan man se i figur 1, der er taget fra Ugebrevet

sygedagpenge eller revalidering, eller som har fået

Mandag Morgen, nr. 32, den 20. september 1999.

nytildelt en førtidspension – i samme periode har

Den viser, at antallet af de stærke ledige – det vil

ligget på mere end 400.000 i alle årene.

sige dem, der har modtaget arbejdsløshedsdagpenge

FIGUR 1

Modtaget
sygedagpenge
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Den totale udvikling i antallet af langvarige kontanthjælpsmodtagere, langvarige sygedagpengesager og førtidspensionister er vist i figurerne 2,3 og 4.

FIGUR 2

Langvarige kontanthjælpsmodtagere. Antal personer med hjælp til
forsørgelse i 10-12 måneder inden for kalenderåret, 1994-1998.

Kilde: Socialministeriet: »Tal om det rummelige arbejdsmarked. En årlig status«, november 1999.

FIGUR 3

Langvarige sygedagpengesager. Antal længerevarende sygedagpengesager
fordelt efter varighed, 1994-1998.

Kilde: Socialministeriet: »Tal om det rummelige arbejdsmarked. En årlig status«, november 1999.

FIGUR 4

Antal førtidspensionister, 1984-1999.

Kilde: Socialministeriet: »Tal om det rummelige arbejdsmarked. En årlig status«, november 1999.

Der er således ingen tvivl om, at der rent samfundsmæssigt er brug for kampagnen Sjov & Alvor
og alle andre projekter og tiltag, der forsøger at bryde med den udvikling, som disse figurer med
al ønskelig tydelighed viser,
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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, 57oo Svendborg
Telefon 622o 1956
Fax 622o 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.«

