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KOS (kommunale organisationers samarbejde) ønsker med denne henvendelse at tydeliggøre 
organisationernes holdning til de to modeller for jobrotation:  
 

1) Jobrotation i løntilskud – på dagpengesats, mens den arbejdsløse forbruger af 

dagpengeperioden. 

2) Jobrotation på jobrotationsydelse – ansættelse på overenskomstmæssige vilkår 

 

KOS ser med stor bekymring på, at der som følge af krisen er flere og flere, der ryger ud i 
arbejdsløshed. Samfundsudviklingen går i retning af, at vi danner et a-hold og et b-hold. Vi kan alle 
risikere at lande på b-holdet, og vi har både som mennesker og som samfund et stort ansvar for at 
arbejde for, at mennesker i arbejdsløshed behandles anstændigt. Det er derfor helt urimeligt, at 
Odense Kommune som et spareprojekt foreslår at sende arbejdsløse i jobrotation på løntilskud. 
Det betyder, at de arbejdsløse kommer til at varetage ordinære stillinger/vikariater, der normalt 
varetages af ansatte på overenskomstmæssige vilkår. De arbejdsløse placeres dermed i ordinære 
stillinger og kommer reelt til at indgå i Odense Kommunes medarbejderstab på understøttelse – 
tilmed mens de forbruger af deres forkortede dagpengeperiode. Mens man som arbejdsløs på 
understøttelse udfører ordinære kommunale arbejdsopgaver, nærmer man sig hastigt grænsen, 
hvor man ender med økonomisk fallit, hvis man har værdier - eksempelvis et parcelhus - for 
derefter at ende på kontanthjælp. Ikke alene er det social dumping, det er også stærkt 
konkurrenceforvridende i forhold til private aktører, der varetager de tilsvarende kommunale 
opgaver. KOS ser ikke forslaget om at lade de arbejdsløse arbejde gratis i ordinære vikariater som 
en anstændig løsning – hverken på ungdomsarbejdsløshed eller generel arbejdsløshed.  
 
Dette forslag, der indgår i budgetforslaget ”Odense – Sammen i arbejde” kræver, at de faglige 
organisationer vil indgå en aftale. Et samlet KOS ønsker ikke at medvirke til, at Odense Kommune 
udnytter de arbejdsløse i et spareprojekt.  
 
KOS vil gerne i samarbejde med Odense Kommune benytte jobrotation. Der findes en anden vej, 
hvor jobrotation foregår på rotationsydelse – en tilskudsordning, hvor staten betaler 170,36 kr. i 
timen. Dermed vil den arbejdsløse blive ansat i vikariatet på overenskomstmæssige vilkår. Det 
kunne for nogle grupper umiddelbart se ud som om, at det koster Odense Kommune mange 
penge. Dette regnestykke er dog ikke korrekt. Det modsatte er tilfældet, idet Odense Kommune 
ved at ansætte den arbejdsløse både sparer op til 50 % af dagpengene og desuden får en øget 
skatteindtægt, fordi den ledige nu er på fuld løn. Med denne model vil alle parter vinde. Den  
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arbejdsløse kommer i job på ordinære vilkår. Den ansatte kommer på efteruddannelse, og Odense 
Kommune får et økonomisk råderum til at give medarbejderne et kompetenceløft. 
 
KOS vil gerne samarbejde om at hjælpe ledige i arbejde. Men det skal være på fair vilkår. 
 
 
 
På vegne af KOS 
Anne-Mette K. Jensen, 
formand for KOS 
 
 
 


