
9 ud af 10 tvivler på den kommunale 
beskæftigelsesindsats.

Danskerne har ikke den store tiltro til 
kommunaliseringen af beskæftigelses-
indsatsen - kun 9 % tror den vil gøre en 
positiv forskel for de ledige. Det viser en 
meningsmåling som Interresearch A/S har 
foretaget for A-kassen STA. Direktør for A-
kassen STA, Lars Christensen, deler dan-
skernes skepsis: - ”Samtale-fabrikken” bli-
ver desværre hverken bedre eller ringere 
af, at politikerne flytter rundt på den. Det, 
der er brug for, er en afbureaukratisering 
af systemet, siger han i en kommentar.

Interresearch A/S har på vegne af A-kas-
sen STA stillet 1035 danskere spørgsmå-
let ” Kommunerne har fra 1. august i år 
overtaget ansvaret for indsatsen overfor 
alle ledige - tror du, at det vil gøre en for-
skel for de ledige?”

Kun 9 % af danskerne tror, at kommuna-
liseringen vil gøre en positiv forskel, 39 % 
forventer direkte en ringere indsats, mens 
32 % ikke forventer at kommunaliseringen 
vil gøre en forskel. De resterende 20 % 
kan ikke vurdere konsekvenserne af kom-
munaliseringen.

Direktør i a-kassen STA, Lars Christen-
sen siger i en kommentar til analysen: - 
Grundlæggende har vi ikke kunne spore 
nogen forskel efter reformen. Man har 
flyttet alt bureaukratiet fra det statslige 
AF til de kommunale jobcentre. ”Samtale-
fabrikken” bliver desværre hverken bedre 
eller ringere af, at politikerne flytter rundt 

på den. Det, der er brug for, er en afbu-
reaukratisering af systemet.

Tendensen er, at uddannelses- og aktive-
ringstilbuddene til de ledige bliver fortsat 
færre og dårligere. Her har reformen og 
det kommunale incitament ikke gjort ind-
satsen bedre - tværtimod bliver indsatsen 
nok nærmere klemt i den kommunale pri-
oritering mellem de øvrige velfærdsområ-
der, siger Lars Christensen, direktør i a-
kassen STA.

Analysen er omtalt i dagens udgave af 
avisen.dk
http://www.avisen.dk/danskere-dumper-
jobindsats-i-kommunerne_117564.aspx

PRESSEMEDDELELSE FRA A-KASSEN STA

Om Arbejdsløshedskassen STA

·         STA er en tværfaglig a-kasse. 
Alle lønmodtagere kan således være 
medlem af STA, uanset fag og bran-
che.
·         STA har cirka 32.000 medlem-
mer.
·         STA har afdelinger i Aalborg, 
Århus, Middelfart og København.
·         STA har eksisteret siden 1918. I 
2003 overgik STA fra at være en fag-
ligt afgrænset til at være en tværfaglig 
a-kasse.
·         I Arbejdsdirektoratets store ben-
chmarkingrapport fra december 2007 
blev STA for anden gang i træk ud-
nævnt til den a-kasse i landet, der har 
de mest tilfredse medlemmer.


