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Jobrotation virker! Det viser en ny nordjysk analyse.
Mange ledige får således job, når de har været vikarer i
jobrotation. Og det gælder også for langtidsledige.
”Jobrotation er et særdeles effektivt redskab. Det har vi længe ment at vide i Nordjylland,
og nu har vi fået syn for sagen”, udtaler formand og næstformand for Beskæftigelsesrådet
Nordjylland, Egon Sørensen og Erik H. Andersen.
Beskæftigelsesrådet Nordjylland fik på sit møde torsdag eftermiddag fremlagt resultaterne af en ny
analyse af effekten af jobrotation, som Beskæftigelsesregionen netop har fået foretaget. Analysen
undersøger forsørgelsesstatus før og efter deltagelsen i jobrotationsprojekter i Nordjylland og
omfatter 291 jobrotationsforløb.
Analysen viser blandt andet at:









Næsten 8 ud af 10 ledige er selvforsørgende umiddelbart efter forløbet.
På lidt længere sigt er 64% stadig selvforsørgende.
Mere end 6 ud af 10 langtidsledige bliver selvforsørgende.
Knap 6 ud af 10 over 50 år bliver selvforsørgende.
Jobrotation er også en succes for de ledige, som normalt har lidt sværere ved at finde et
job.
Størsteparten af de virksomheder, der anvender jobrotation, er offentlige virksomheder.
Der er således et stort behov for at få redskabet udbredt endnu bedre blandt private
virksomheder, hvor effekten også er stor.
Succesen er bl.a. opnået, fordi jobcentre og virksomheder i samarbejde finder de bedst
egnede ledige til at kunne tage et midlertidigt job, mens den ansatte på virksomheden
selv deltager i en uddannelse. Mange virksomheder er blevet så glade for personen i
jobrotation, at de finder et nyt job til vedkommende, når forløbet er færdigt. Det er
samtidig en gevinst for den ansatte på virksomheden, som får nye kompetencer, mens
en jobrotationsvikar passer jobbet.

”Det er rigtigt glædelige resultater, der viser sig, når man undersøger effekten af jobrotation.
Nordjylland er suverænt det sted i landet, hvor jobrotation benyttes mest. Vi har således stået for
over halvdelen af de forløb, der i de seneste to år er aftalt på landsplan. Derfor er det jo også
dobbelt glædeligt, når nu resultaterne løber ind, og peger entydigt på, at det ikke har været så
dumt endda”, udtaler Egon Sørensen og Erik H. Andersen.

Beskæftigelsesregionen og Beskæftigelsesrådet Nordjylland har gennem en årrække troet på
redskabet og har bakket op om udbredelse og anvendelse. Det samme har de nordjyske jobcentre,
som har gjort flittig brug af jobrotation i aktiveringen af ledige og opkvalificering af de beskæftigede,
som deltager i jobrotationen.
Det er derfor med tilfredshed, at Beskæftigelsesrådet Nordjylland ser, at jobrotation er et prioriteret
redskab i de beskæftigelsespolitiske initiativer, der i disse dage sættes i værk fra centralt hold.
Jobrotation vinder således større udbredelse i hele landet - til fordel og tilfredshed for de ledige,
beskæftigede, og arbejdsgivere, som benytter sig af ordningen.
Jobrotation virker! Der er noget om snakken!
”Man skal naturligvis være varsom med hurtige konklusioner. Der skal altid skal tages forbehold for
entydigheden af resultaterne. Men flere års gode erfaringer med jobrotation og talrige eksempler
på tilfredse brugere giver analysens resultater ekstra validitet. Der er altså noget om snakken, når
man siger, at jobrotation er noget, der virker”, lyder det fra alle sider i Beskæftigelsesrådet
Nordjylland.
Analysen om jobrotation er lavet af Konsulentfirmaet Cowi for Beskæftigelsesregion Nordjylland,
og den er støttet af Beskæftigelsesrådet Nordjylland. Analysen kan ses på
Beskæftigelsesregionens hjemmeside: www.brnordjylland.dk .
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