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SAGT & SKREVET
Det er stort – endnu større
end eliteforskerprisen, som
jeg også modtog for nogle år
siden.

SKYDERI OG SLAGSMÅL VED BAZAR VEST

Lars Arge, datalogiprofessor, Aarhus
Universitet, er udnævnt til ACM Fellow af
sine kolleger og dermed i den absolutte
verdenselite for dataloger – til Børsen

Der har været en velvilje fra
hele området her, som har
været helt unik. Og så vil
man jo også gerne have sin ﬁlm
til at se godt ud, og der er så
mange steder i København,
der er så gennemﬁlmet.
Mick Øgendahl, komiker, der medvirker i
ﬁlmen ”Alle for to”, som er optaget i Aarhus
– til TV2 Østjylland

DAGENS VEJR

5-6°
I går eftermiddag lød der skud og opstod slagsmål ved Bazar Vest i Aarhus V. Østjyllands Politi blev alarmeret af ﬂere personer, som havde set
og hørt slagsmål og skyderi – angiveligt i et grønt område mellem basaren og nogle boligblokke. Politiet sendte ﬂere patruljevogne til stedet.
En mand var blevet ramt af et skud i benet, men er uden for livsfare, og ﬂere personer var kommet til skade
i slagsmål, hvor der bl.a. blev brugt køller, oplyser vagtchefen ved Østjyllands Politi, Peter Hunniche. Politiet
valgte at afspærre et stort område ved Bazar Vest, men ved avisens deadline var de nærmere omstændigLæs mere om sagen på
heder omkring episoden – herunder hvem der affyrede skud – ikke klarlagt. Foto: Casper Dalhoff
jp.dk/aarhus

Skyet med regn, men i
løbet af dagen tørt med
lidt opklaring vestfra. Svag
til jævn sydvestlig vind,
der tiltager til frisk.

DET SKER I DAG
Audition: Dansk Musikteater har i dag audition til rollerne i

Tilbage i job – på lånt tid
N Næsten hver tredje akutjob
i Aarhus er en tidsbegrænset
stilling.
N Aarhus Kommune har opslået 141 akutjob siden oktober, men kun et fåtal vides besat af udfaldstruede dagpengemodtagere.
MARIA DALHOFF
JACOB HAISLUND RASMUSSEN
maria.dalhoff@jp.dk
jacob.haislund@jp.dk

Et akutjob er ikke nødvendigvis en enkeltbillet væk fra
risikoen for at falde ud af dagpengesystemet. I hvert fald
ikke i Aarhus.
For næsten hvert tredje af
de opslåede akutjob i byen er
en tidsbegrænset stilling,
f.eks. frem til sommerferien,
viser en gennemgang af annoncerne på Jobnet foretaget
af JP Aarhus.
Ud af de 99 akutjob i Aarhus er 29 med tidsbegrænsning, og værst står det til med
Aarhus Kommunes egne stillinger, hvor 9 ud af 23 stillinger er med tidsbegrænsning.
Men det er bedre end ingenting, lyder det fra socialrådmand Hans Halvorsen (S).
»Et job er et job, uanset om
det varer et halvt eller et helt
år. Det kan måske hjælpe til,
at man kan opnå en ny runde

i dagpengesystemet og på
den måde redde sig fra at
komme på kontanthjælp.
Det synes jeg i sig selv er positivt og en håndsrækning, og
så kan vi lige så stille håbe på,
at krisen forsvinder, så vi igen
kan få nogle flere ledige i beskæftigelse,« siger han.

Få job til målgruppen
Den næste udfordring er, at
akutjobbene i langt de fleste
tilfælde går til personer uden
for målgruppen – altså til
borgere, som ikke er på vej ud
af dagpengesystemet.
Af de 141 akutjob, som
Aarhus Kommune har opslået siden oktober, er langt de
fleste nu besat, fortæller HR
konsulent i Aarhus Kommune Erling Rasmussen.
»Men der er ikke nogen
tvivl om, at de fleste stillinger
bliver besat af personer, som
ikke er i målgruppen,« siger
han.
Erling Rasmussen forklarer, at man har kendskab til
15-20 stillinger, som er besat
af målgruppen, heraf otte i
magistraten for Sundhed og
Omsorg, tre i Børn og Unge
og tre i Sociale Forhold og Beskæftigelse.
»Vi skal nå et måltal på 180
akutjob, men det er ikke nok.
Vi skal også helst have ansat
medarbejdere, som er i mål-

gruppen,« siger Erling Rasmussen.
Alene i januar risikerer
godt 400 dagpengemodtagere at falde ud af systemet i
Aarhus Kommune. Problemet er at få udbud og efterspørgsel til at passe sammen.
»Der er ikke et perfekt
match mellem de stillinger,
som bliver slået op i Aarhus
Kommune, og så de ledige,
som er i målgruppen. Der er
f.eks. mange håndværkere,
som er på dagpenge, og dem
bruger vi ikke ret mange af i
kommunen,« forklarer Erling Rasmussen.
»Det er derfor, det ikke kun
er kommunen, som skal løse
opgaven. Det er vigtigt, at det
private erhvervsliv også bidrager, og det tror vi naturligvis også på, at det gør.«

»Arbejdet er der ikke«
Men netop inden for håndværksfagene skal man ikke
forvente det store bidrag. Det
erkender Michael Ancher,
formand for arbejdsgiverforeningen Dansk Byggeri i Østjylland. Foreningen har gjort
meget for at gøre medlemmerne opmærksomme på de
nye
akutjob-muligheder,
konstaterer han, men foreløbig er jobbene via ordningen
udeblevet i Aarhus og omegn.

»Problemet er, at det går
trægt i byggebranchen lige
nu. De store entreprenørvirksomheder har generelt en del
arbejde, men de små- og mellemstore
virksomheder
mangler ordrer. Derfor er det
svært at tage en ny medarbejder ind via akutjob-ordningen. Arbejdet er der simpelthen ikke,« siger Michael Ancher.
Uanset
udfordringerne
med at skaffe tilstrækkeligt
med akutjob – særligt i den
private sektor – tror Hans
Halvorsen på, at man når målet om at skabe 12.500 akutjob på landsplan inden sommer, i går viste en opgørelse,
at der er skabt 5.709 job indtil
videre. Spørgsmålet er snarere, om det er nok, lader Hans
Halvorsen forstå.
»Jeg tror ikke på, at akutpakken løser alle problemer.
Den kan være med til at løse
nogle problemer, og man kan
i hvert fald sige, at den har
været med til at anskueliggøre problemets omfang. Derfor har alle gode kræfter, lønmodtagerorganisationer, det
offentlige, det private, en opgave i at skabe arbejdspladser, så vi kan få de ledige i arbejde,« siger han.
1. sektion, Indland, side 4-5

musicalen om fregatten ”Jylland”, som bl.a. opføres i Musikhuset Aarhus. Testen af de håbefulde sangere og skuespillere
foregår i dag fra kl. 13 til 18 på Godsbanen, og ﬂere end 40
har tilmeldt sig på forhånd.

PÅ NETTET I DAG

Idræt: Når EM i volleyball i

Byggeri: Østjylland står

2013 bliver afholdt i bl.a.
Aarhus, skal turneringen give
et medlemsboom i de lokale
klubber. Dansk Volleyball
Forbund ruster klubberne i
værtsbyerne.

foran et boligboom. Inden
2040 skal der bygges
73.826 boliger.
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