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Erhvervs- og beskæftigelsesudvalg vedtager strategi efter kontanthjælpsreform:

Individuelle hensyn
i lokal nytteindsats

Af Flemming Kofoed

– Som udgangspunkt er der god fornuft 
i nyttejob, hvis man sørger for at admi-
nistrere det fornuftigt. Det mener jeg, 
der er lagt op til med de beslutninger, 
vi har taget, og hvor der vil blive taget 
individuelle hensyn.

Det konstaterer formanden for er-
hvervs- og beskæftigelsesudvalget, 
Steen Colberg Jensen (V), efter, at ud-
valget på sit møde torsdag vedtog en 
strategi for nyttejob og nytteaktivering 
for borgere på kontanthjælp.

Udvalget vedtog at følge forslaget 
om en strategi for unge under 30 år i 
forbindelse med afklaring til job eller 
uddannelse, og deres nyttejob vil i vid 
udstrækning blive fundet i de eksiste-
rende aftaler med kommunale virk-
somheder. For borgere over 30 år har 
udvalget valgt strategien efter lovens 
minimumskrav, som indebærer, at den 
lokale indsats vil kunne klares inden 
for den normale indsats, men dog med 
aftaler med offentlige virksomheder 
om enkelte nyttejob. Den indsats vil 
kunne holdes inden for det nuværende 
budget.

Dispensation
Endelig har udvalget – minus Jonna 
Nielsen (S) – besluttet, at det vil søge 
Det Lokale Beskæftigelsesråd om dis-
pensation fra det såkaldte rimeligheds-
krav. Kravet beskriver et maksimalt an-
tal ansatte i nyttejob i forhold til, hvor 
mange ordinært ansatte der er i den på-
gældende virksomhed.

Med hensyn til sidstnævnte siger 
Steen Colberg Jensen:

– Det er ikke, fordi vi ønsker at hæl-
de nyttejob ud over de kommunale 
virksomheder med løs hånd, men fordi 
vi vil give bedre muligheder for at for-
dele dem. Vi mener, at vi med den dis-
pensation kan gøre administrationen af 
og udnyttelsen af mulighederne mere 

fleksible, siger han.
Udvalgsformanden tilføjer, at han 

finder det rimeligt, at et samfund kan 
forvente noget af de ydelser, som folk 
på kontanthjælp får, og det er også ri-
meligt, at den enkelte har gavn af det.

– Det er netop også derfor, at vi dif-
ferentierer indsatsen. Det er ikke 
mindst vigtigt på Bornholm, hvor der 
for eksempel er færre tidspunkter for 
uddannelsesstart. Vi gør forskellige 
indsatser over for forskellige grupper, 

og vi målretter indsatsen mod den en-
kelte. Der er ikke tale om en ens skabe-
lon, for det er vigtigt at tage udgangs-
punkt i den enkelte borger, siger Steen 
Colberg Jensen.

Det er i øvrigt jobcentrets vurdering, 
at op mod 200 borgere på Bornholm år-
ligt vil blive omfattet af nytteindsatsen. 
Udvalgsformanden konstaterer på den 
baggrund, at det ikke er specifik viden, 
og tiden må vise, hvad det reelle antal 
bliver.

– Udvalget er enig i, at den måde, 
man har gjort det på hidtil med at an-
vende eksisterende aftaler for praktik-
ker og løntilskudspladser, er fornuftig 
nok at fortsætte med. Men vi har også 
fået nogle ekstra håndtag at skrue på i 
forhold til de folk, som venter på et job 
eller en uddannelsesplads. Jeg syens, 
det er yderst fornuftigt, at administra-
tionen lægger op til en dynamisk ud-
vikling på området, konstaterer Steen 
Colberg Jensen.
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Steen Colberg Jensen mener, at der er god fornuft i nyttejob. Foto: Jens-Erik Larsen

Tilbudsjagt hos købmand

Undervisningsminister besøger Bornholm

Af Flemming Kofoed

På mandag kommer undervis-
ningsminister Christine Antorini til 
øen for at besøge Campus Born-
holm. Det er ministeren selv, der 
har ønsket at besøge skolen og høre 
mere om samlingen af skolens ud-
dannelser under ét tag, fremgår det 
af en pressemeddelelse fra Campus 
Bornholm.

Under besøget vil direktør Mads 
Kofod præsentere planerne for det 
kommende fælles campus-byggeri. 
Ministeren vil også møde borgme-
ster Winnie Grosbøll, som vil for-
tælle om kommunens planer med 
Campus Bornholm. Christine An-
torini får under besøget følgeskab 
af direktør Mads Kofod, bestyrel-
sesformand Jeppe Kofod, næstfor-
mand i bestyrelsen Lars Goldsch-
midt samt uddannelseschefer Lars 
Vesløv og Klaus Kristiansen.

Bestyrelsesformand Jeppe Kofod 
byder ministeren velkommen i fest-
salen i Søborgstræde, hvor Christi-
ne Antorini har ønsket at møde 
skolens medarbejdere og elever. 
Ministeren vil her holde et oplæg 
om campuskonstruktioner som nyt 
element inden for ungdomsuddan-
nelser. Ministeren vil også komme 
ind på netværket »Ny Nordisk Sko-
le«, som Campus Bornholm sam-

men med andre bornholmske sko-
ler netop er blevet en del af.

Campus Bornholm, øens kom-
munale grundskoler og 10. Klasse-
center Bornholm har sammen an-
søgt Undervisningsministeriet om 
at blive en del af Ny Nordisk Skole 
(NNS) netværket.

– Vi er glade for, at ministeriet 
har godkendt ansøgningen. Net-
værket er en god og bred platform 
for at kunne skabe samarbejde på 
tværs af de involverede skoler på 
Bornholm og samtidig udveksle er-
faringer med de øvrige skoler, der 
er med i netværket på landsplan, 
skriver direktør på Campus Born-
holm, Mads Kofod.

Skolechef Steen Ebdrup supple-
rer: 

– Ny Nordisk Skole-netværket er 
en fantastisk mulighed for at fast-
holde et perspektiv, hvor grundsko-
ler og ungdomsuddannelser ruster 
børn og unge på Bornholm til mål-
rettet uddannelse og uddannelses-
valg. Med samarbejdet bliver det 
langt lettere at bygge bro til det er-
hvervsliv, hvor de unge skal finde 
beskæftigelse.

Som NNS-skole får øens involve-
rede skoler adgang til ressourcer i 
form af konferencer, workshops 
m.m. blandt andet om gennemfø-
relse af forandringsprocesser. Cam-
pus Bornholm arbejder med Ny 
Nordisk Skole-konceptet på både 
de gymnasiale uddannelser og er-

hvervsuddannelserne.
– Vi vil med deltagelsen i Ny 

Nordisk Skole ændre tankegangen 
blandt øens uddannelsessteder, så 
elevens uddannelsesforløb ikke 
opfattes som opdelt i grundskole, 
10. klasse og ungdomsuddannel-
se, men ses som en helhed. Mere 
konkret tager vi udgangspunkt i 
de gode erfaringer vi har fra sam-
arbejdsprojekter mellem de delta-
gende skoler senest i Uddannelse 
Til Alle-regi, skriver uddannelses-
chef på Campus Bornholm Klaus 
Kristiansen.

Det er ambitionen, at viderefø-
relse og udvikling af disse projek-
ter, samt helt nye projekter skal bi-
drage til, at den enkelte elev får den 
bedst mulige skolegang og uddan-
nelse fra børnehaveklasse til endt 
ungdomsuddannelse. Der er 365 
Ny Nordisk Skole-institutioner for-
delt rundt i Danmark, og nu er 
Bornholm også blevet synlig i net-
værket.

 skole Formand for campus’ bestyrelse, 
Jeppe Kofod, sammen med parti-
kammeraten, undervisningsminister 
Christine Antorini, med en af grund-
stenene til det kommende byggeri. 
Foto: Campus Bornholm

Forfatter fortalte om 
»Mit Bornholm«
Det var en fin, lille forsamling, der onsdag aften duk-
kede op i William Dam Bog & Idé, Rønne, for at høre 
Brian Christensen fortælle om sin bog, »Mit Born-
holm«. 

Det oplyser Jon Albjerg Ravnholt fra boghandelen.
Bogen udkom sidste efterår med portrætter af 12 

personligheder med hver deres tilknytning til øen, og 
i en lille times tid fortalte forfatteren både om, hvorfor 
han overhovedet havde givet sig i kast med at skrive 
bogen, og hvordan han havde udvalgt, hvem der skul-
le med i den.

Sådan et udvalg kan altid diskuteres, sagde han, 
men for Brian Christensen var det vigtigt, at personer-
ne skulle være nulevende, ligesom de skulle have sat 
et solidt aftryk på Bornholm – også selv om det betød, 
at gennemsnitsalderen kom op på 62 1/2 år.

I løbet af foredraget fortalte Brian Christensen om 
de 12 personer, som tæller blandt andre Ole Alme-
borg, Ursula Munch-Petersen, Niels Anker Kofoed – 
og dertil Steffen Brandt. Denne viste sig at være et ret 
kontroversielt valg, mange har i hvert fald indvendt 
over for forfatteren, at musikeren jo ikke er bornhol-
mer og spurgt, hvad han egentlig skulle i den bog?

Men Brian Christensen argumenterede for, at Stef-
fen Brandt har været en ihærdig ambassadør for øen 
igennem flere årtier og har en finger med i flere kultu-
relle arrangementer herovre, udover at han nu også 
har købt hus her.

Tilhørerne stillede flittigt spørgsmål til forfatteren, 
og der kom så mange forslag til, hvem man også kun-
ne portrættere, at Brian Christensen begyndte at lufte 
tanken om en opfølger.

»Mit Bornholm« har været en rigtig populær titel 
hos bogpublikummet, og for tiden kan man vinde den 
i en konkurrence i William Dam Bog & idé, som har 
tipskuponer liggende, oplyser Jon Albjerg Ravnholt.

Boghandlen er også i gang med at finde forfattere til 
flere fyraftensforedrag hen over foråret.

tøm

Brian Christensen foran sit publikum i William Dam Bog 
& Idé onsdag aften. Foto: Jon Albjerg Ravnholt

Mange kunder så en chance for at gøre en god han-
del, da Eurospar her til formiddag åbnede med 20 
procents rabat på alle sine varer. Foto: Allan Rieck

Rønne Havn
Indgåede skibe: Cable One af Danmark fra Søen og til 
Søen. Alva af St. Vincent and Grenadines fra Brake og 
til Søen. Magda D af Antigua & Barbuda fra Kolding 
og til Søen.

Færre børn får medicin 
mod depression
For andet år i træk falder antallet af børn, som får me-
dicin mod depression. Nye tal fra Sundhedsministeri-
et viser ifølge dr.dk, at 4.966 personer under 18 år i 
2013 indløste recept på antidepressiver. I 2011 var tal-
let 6.127, mens det i 2012 landede på 5.674.

Udviklingen glæder Thorstein Theilgaard, der er 
generalsekretær i landsforeningen Bedre Psykiatri.

– Det er grundlæggende positivt. Det er jo ikke vita-
minpiller, siger han til dr.dk.

Faldet sker især, fordi de praktiserende læger ikke 
udskriver medicin mod depression så hyppigt som 
tidligere. I 2010 var seks ud af ti recepter til børn og 
unge på medicin mod depression udskrevet af prakti-
serende læger. I 2013 var det under fire ud af ti recep-
ter.
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Det er sket før, og det vil ske igen. Ud-
sigten til at gøre en god handel fik her 
til formiddag købelystne bornholme-
re til at finde vej til Eurospars butik i 
Bornholmercentret. Købmand Susan-
ne Wridt havde sat prisen ned med 20 

procent på samtlige varer i butikken 
som forberedelse til en gennemgri-
bende ombygning og modernisering 
af butikken.

Udsalget løber fredag og lørdag, og 
når butikken lukker lørdag, holder 

den lukket i 14 dage for at gennemfø-
rer ombygningen. Den moderniserede 
butik bliver indviet med en åbnings-
fest mandag den 24. februar.
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