
LOLLAND   Beskæftigel-
sesminister Jørn Ne-

ergaard Larsen (V) havde 
en travl dag, da han i går 
besøgte Lolland for at høre 
nærmere om øens arbejds-
marked. 

Første stop på dagens tur 
gik til emballagevirksom-
heden Styrolit i Maribo, 
hvor ministeren blev hilst 
velkommen af fabrikschef 
Brian Hansen. På et kort 
møde fortalte han om virk-
somhedens overvejende 
positive erfaringer med at 
få borgere på kanten af ar-
bejdsmarkedet til at fi nde 
fodfæste i det. 

- Mange af dem bliver de 
mest loyale medarbejdere, 
når man har vist dem, at 
man vil give dem en chan-
ce, sagde Brian Hansen til 
de fremmødte, der udover 
ministeren og hans rådgi-
vere talte viceborgmester 
Henrik Høegh, folketings-
medlem Marcus Knuth og 
folketingskandidat Benny 
Damgaard, alle fra Ven-
stre. 

Ud af de 40 stillinger i 
produktionen i Maribo er 
ti besatte af ansatte, der 
har været langt væk fra 
arbejdsmarkedet i længe-
re tid, og som har få eller 
ingen uddannelsesmæs-
sige kompetencer. De nu 
fastansatte er som regel 
begyndt hos Styrolit i virk-
somhedspraktik. 

- Vi vil gerne tage et so-
cialt ansvar, men vi tager 
dem ikke ind for deres blå 
øjnes skyld. Det er svært at 
tiltrække arbejdskraft her 
til området, så vi skaber 
en pulje af arbejdskraft, vi 
kan trække på, ved at tage 
nogle ind, der, når de kom-
mer her, ikke er kvalifi ce-
ret til at arbejde her, sagde 
Brian Hansen.

Pletskud hver gang

Måden, Styrolit får skabt 
kompetent arbejdskraft ud 
af de ufaglærte langtidsle-
dige på, handler om at lære 
jobbet fra en fast tilknyttet 
kollega. 

- Vi har meget ud af vores 
mentorer, der hjælper de 
unge ledige med at komme 
i gang her på arbejdsplad-
sen, sagde Brian Hansen, 
der efterlyste en offentligt 
støttet mentoruddannelse 
som den, der fandtes før 
kommunesammenlægnin-
gen. 

- De ledige får ikke meget 
ud af at blive sat sammen 

med en tilfældig ansat. Det 
er ikke alle, der uden vide-
re kan lære fra sig, sagde 
Brian Hansen. 

Beskæftigelsesminister 
Jørn Neergaard Larsen 
var særligt interesseret i at 
høre om, hvordan samar-
bejdet er med det kommu-
nale jobcenter, og hvordan 
samarbejdet foregår. 

- Har I en god dialog med 
jobcenteret, spurgte mini-
steren. 

- Vi har en tæt kontakt til 
jobcenteret, sagde Brian 
Hansen, der roste jobcen-
teret for at skaffe ledige, 
som passer godt ind hos 
Styrolit. 

- Det er et pletskud næ-
sten hver gang. 

Viceborgmester Hen-
rik Høegh (V) skød ind, at 
trods Lolland Kommunes 
pressede økonomi er det 
en mærkesag, at bibeholde 
et velfungerende jobcenter 
og komme med tilbud til de 
ledige. 

- Vores budskab til de le-
dige, der fl ytter hertil, er, 
at de er velkomne, men vi 
kræver noget af dem. Der-
for sparer vi ikke på akti-
veringen. De ledige skal 
ud i aktivering eller helst 
job med det samme, sagde 
Henrik Høegh. 

Den sociale arv

De ord nikkede beskæfti-
gelsesministeren anerken-
dende til. Han spurgte ind 

til, om der udover de svage 
tilfl yttere også bliver gjort 
noget ved den historisk 
tunge sociale arv på Lol-
land, hvor mange unge er 
vokset op i familier, hvor 
forældrene aldrig har haft 
et arbejde. 

- Mange af dem vi tager 
ind, kommer netop fra 
svært belastede familier 
med svag tilknytning til 
arbejdsmarkedet, fortalte 
Brian Hansen. 

En af dem, der efter en 
praktikperiode på Styrolit 
er blevet tilbudt fast ar-
bejde, er Lars Sørensen på 
26 år. Ham møder beskæf-
tigelsesministeren på en 
rundtur i produktionsloka-
lerne, hvor Lars Sørensen 
presser granulat 37 timer 
om ugen. 

- Jeg havde gået ledig i 
mere end fem år, så det var 
svært at komme i gang. Alt 
det der med at stå tidligt 
op og møde til tiden tog 
lidt tid at lære. Men jeg er 
rigtig glad for at være her, 
sagde han til beskæftigel-
sesministeren.

Fradrag til københavnere

Efter rundvisningen på 
Styrolit kørte beskæftigel-
sesministeren til Nakskov 
på besøg på jobcenteret 
og hos Vestas. Herefter gik 
turen til videnscenter Rå-
havegård ved Holeby, hvor 
erhvervsfremmeorganisa-
tionen Business LF havde 

indbudt til fyraftensmøde.
Her fortalte ministeren 

blandt andet om regerin-
gens 2025-plan, der har til 
hensigt at skabe vækst i 
Danmark. 

Tilhørerne ville gerne 
have svar på, hvordan 
dén vækst skal komme til 
Lolland. Flere spørgsmål 
henvendt til ministeren 

gik på, hvad der kan gøres 
for at skaffe højtuddannet 
arbejdskraft til de lokale 
virksomheder. 

- Hvorfor ikke give et 
dobbelt kørselsfradrag 
til københavnere, der fi n-
der et job på Lolland, lød 
et spørgsmål fra en af de 
fremmødte til ministeren, 
der uden at give lovning på 

noget tilkendegav, at han 
godt kan se problemet i, at 
de højeste lønninger fi ndes 
i de store byer. 

Adspurgt hvad han har 
fået ud af sit besøg på Lol-
land, svarede ministeren, 
at Lolland er i en helt spe-
ciel situation. 

- Jeg har ikke set an-
dre steder i Danmark, der 
kæmper med så store de-
mografi ske udfordringer. 
Jeg er overrasket over, at 
de er så store, som de er. 
Det er et problem i forhold 
til at skabe vækst, at her 
er så mange svage borgere 
på offentlig forsørgelse og 
så mange ældre, og til gen-
gæld så få kvalifi cerede 
arbejdstagere at trække 
på, sagde beskæftigelses-
minister Jørn Neergaard 
Larsen. 

Med sig hjem til Slots-
holmen har beskæftigel-
sesministeren fået noget at 
tænke over i forhold til at 
vende udviklingen på Lol-
land. 

MARTIN S POULSEN
msp@ftgruppen.dk
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- Jeg har ikke set andre steder i Danmark, der kæmper med så store demografi ske udfordringer, 
sagde beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V)

Beskæftigelsesminister kom tæt på det lollandske arbejdsmarked

Overrasket over udfordringer
Beskæftigelsesminister Jørn 

Neergaard Larsen (V) snak-

kede med Lars Sørensen om 

jobbet hos Styrolit. 
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