
5 krav I kan rejse i kommunen 
 
Enhedslistens kommunalpolitiske forslag i forbindelse med kampagnen 
”Ret til tryghed. Ret til arbejde” 
 
Fra september 2012 til marts 2013 gennemfører Enhedslisten en kampagne, der sætter fokus 
på behovet for at skabe flere jobs, sikre at ingen falder ud af dagpengesystemet og skabe 
bedre vilkår for arbejdsløse. Dette papir beskriver de initiativer, der kan tages på kommunalt 
plan, for at sikre flere jobs og bedre forhold for arbejdsløse. 
 
Det kan I gøre, hvis Enhedslisten er repræsenteret i byrådet: 

a. Stil nedenstående forslag i byrådet 
b. Lav en forespørgsel til borgmesteren om et af temaerne, hvor I beder hende redegøre 

for hvad kommunen gør og om man kan gøre mere. 
c. Stil skriftlige spørgsmål om fokusområderne 
d. Kontakt lokale fagforeninger. Hør om de vil bakke op om forslagene eller være med til 

at videreudvikle nogle af dem. 
 
Det kan I gøre, hvis Enhedslisten ikke er repræsenteret i byrådet: 

a. Mød op til spørgetiden og spørg byrådspolitikerne, hvad de gør - og om de vil bakke op 
om et/flere om vores forslag. 

b. Stil forslaget via den lokale presse – og send efterfølgende forslaget som åbent brev til 
samtlige partier i byrådet. Hvis ingen ønsker at stille forslaget, kan de indgå som nogle 
af de forslag, I lover at stille efter næste valg, hvis Enhedslisten bliver repræsenteret. 

c. Skriv læserbreve hvor I opfordrer de andre partier til at vedtage forslagene. Formuler 
det evt. som en henvendelse til borgmesteren,  så er der bedre mulighed for svar. 

 
 

5 Konkrete forslag der kan stilles i byrådet: 
 

1. Ansæt de, der falder ud af dagpengesystemet 
1. januar 2013 står flere tusinder til at falde ud af dagpengesystemet. Med regeringens 
udspil om Akutjobs, bliver det lovligt for kommunerne at give disse mennesker 
fortrinsret til jobs og/eller vikariater. Men det kræver, at kommunen beslutter at gøre 
det. 
Derudover foreslår Enhedslisten, at arbejdsløse, der er tæt på at falde ud af 
dagpengesystemet eller for nyligt er faldet ud, får ret til at komme til jobsamtale på 
kommunale jobs, så vi undgår at langtidsledige frasorteres. 
 

2. Valgfrihed for arbejdsløse 
Kommunerne er forpligtet til at sende arbejdsløse på kontanthjælp og dagpenge i 
aktivering. I dag bliver mange sendt i aktivering, som ikke giver mening for dem. 
Derfor foreslår Enhedslisten, at alle arbejdsløse fremover altid får frit valg mellem 3 
forskellige typer af aktivering, hvor mindst ét har karakter af opkvalificering eller 
uddannelse. 



 
3. Ansæt arbejdsløse håndværkere 

Enhedslisten foreslår at man opretter en kommunal håndværkerafdeling til at udføre 
vedligehold af skoler, plejehjem osv. Afdelingen kan også udføre klimavenlige 
renoveringer såsom efterisolering, solceller på alle kommunale bygninger og 
reparationer af vinduer. På lang sigt sparer det kommunen for mange af de udgifter, 
som dårligt vedligehold koster. Ideen kan med fordel kopieres til andre brancher: fx 
kan et kommunalt vikarkorps spare kommunen for udgifter til dyre private firmaer. 
 

4. Øget brug af jobrotation 
Jobrotation er en god måde at sikre efteruddannelse af ansatte og samtidig give 
arbejdsløse en periode med ordinær beskæftigelse. Enhedslisten foreslår, at 
kommunen selv øger anvendelsen af jobrotation og vedtager et konkret mål for hvor 
mange rotationsstillinger, der skal oprettes. Samtidig foreslår vi, at man satser massivt 
på at vejlede virksomheder om ordningen og hjæp med papirarbejdet.  
Læs mere om jobrotationsordningen her: http://www.brugjobrotation.dk/ 

 
5. Minimér aktiveringen 

I en lang række kommuner bliver arbejdsløse aktiveret oftere eller i længere perioder, 
end lovgivningen kræver. Enhedslisten foreslår derfor, at aktiveringen af 
arbejdsmarkedsparate arbejdsløse skæres ned til det lovgivningsmæssige minimum. 
Det sparer kommunekassen mange penge, der kan bruges på mere fornuftige ting. 
Vær opmærksom på, at det ikke nødvendigvis skal gælde for arbejdsløse, der ikke er 
arbejdsmarkedsparate (Match 2 gruppen). Her kan aktiveringen være en indsats, der 
hjælper til at få styr på fx misbrug eller psykiske problemer.  Vurder konkret, hvordan 
det står til i jeres kommune.  

 

4. fokusområder, der kan supplere forslagene: 
 

1. Misbrug af løntilskudsordningen, hvor løntilskud erstatter ordinære stillinger 
- I Københavns kommune har Enhedslisten været med til at udarbejde 

retningslinjer i samarbejde med fagforeninger. Se mere her. 
 

2. Sociale klausuler, som middel til at bekæmpe ungdomsarbejdsløshed 
- Roskilde og København er nogle af de kommuner, der har erfaringer med sociale 

klausuler, hvor man stiller krav om, at private virksomheder skal ansætte 
lærlinge, hvis de udfører opgaver for kommunen. Se eksemplet fra København 
her. 

 
3. Sanktionering i kontanthjælp 

- Foreslå at man sætter konkrete mål  og laver handleplaner for at reducere 
sanktioneringer i kontanthjælp. Første skridt kan være at spørge hvor mange 
sanktioner, der foretages i jeres kommune i forhold til sammenlignelige 
kommuner.  Læs mere om den eksplosive stigning i sanktioner i kontanthjælp 
her. 
 

4. Seniorjob 

http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CC4QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.kk.dk%2FeDoc%2FBorgerrepr%25C3%25A6sentationen%2F10-03-2011%252017.30.00%2FReferat%2F14-04-2011%252011.31.09%2F6171142.PDF&ei=4m6OUKvMAofZsgaBhYDgCA&usg=AFQjCN
https://www.kk.dk/PolitikOgIndflydelse/Moedemateriale/Gammelt%20m%C3%B8demateriale%20BR%20og%20udvalgene/Borgerrepr%C3%A6sentationen.aspx?show=%2feDoc%2fBorgerrepr%C3%A6sentationen%2f16-06-2010+16.00.00%2fDagsorden&type=Dagsorden
https://www.kk.dk/PolitikOgIndflydelse/Moedemateriale/Gammelt%20m%C3%B8demateriale%20BR%20og%20udvalgene/Borgerrepr%C3%A6sentationen.aspx?show=%2feDoc%2fBorgerrepr%C3%A6sentationen%2f16-06-2010+16.00.00%2fDagsorden&type=Dagsorden
http://avisen.dk/chokstatistik-flere-ledige-smager-pisken_188951.aspx
http://avisen.dk/chokstatistik-flere-ledige-smager-pisken_188951.aspx


Personer, der højst har fem år til efterlønsalderen, og som mister retten til dagpenge, 
skal tilbydes et job af kommunen. Alt for mange kender desværre ikke den rettighed. 

- Spørg til hvordan I bruger seniorjob-ordningen og hvorvidt arbejdsløse bliver 
orienteret om muligheden. Læs mere om, hvad seniorjobs er her.  

 
 
Har I spørgsmål, brug for mere information eller konkret hjælp til at stille forslagene, så 
kontakt Signe Færch, borgerrepræsentant for Enhedslisten i Københavns Kommune på 
signe.faerch@gmail.com 
 

http://bm.dk/da/Beskaeftigelsesomraadet/Et%20godt%20arbejdsliv/Seniorer%20paa%20arbejdsmarkedet/Seniorjob.aspx
mailto:signe.faerch@gmail.com

