
 

 

Beskæftigelsesudvalget vil ikke møde brugerne af Jobcenteret!  

 

Af Erling F.  

Allerede den første august inviterede Hovsa Holbæk Beskæftigelsesudvalget  til 

deltage i et offentligt møde med (især) de borgere som er tilknyttet 

Jobcenteret. PÅ den måde kunne vi få problemerne på bordet.  
Dette forslag  fik vi et blankt afslag på den 28. august: - ”Udvalget for 

Beskæftigelse og Uddannelse stiller ikke op til offentligt møde.”    

 

Udvalget har heller ikke senere fremlagt emner eller forhold, som de mente 

burde  drøftes. Læg også mærke til,  at Lars Dinesen i sin mail herunder kun 

taler om forhold, som ”eventuelt” kunne gøre bedre.  

 

Det er bl.a. baggrunden for, at vi ikke ser noget formål i at holde et lukket 

møde om året med et Udvalg, hvis medlemmer er fuldstændig uengagerede og 

som primært mener, at borgerne skal sanktioneres, ydmyges og stresses i 

diverse tiltag. Udvalgets medlemmer ønsker tilsyneladende, at  folk til forlade 

systemet eller presse løn og arbejdsmiljø i bund for dem som er i arbejde.  
 

Der er ikke noget andet politisk udvalg i Kommunen som  ville nægte at møde 

borgere for det område Udvalget dækker.  

Det er utænkeligt, at politikerne ikke ville møde forældrene på en skole, 

borgerne i Snævre og Omegn i Biogassagen, en sag om en ny vejføring osv. 

 

Men Beskæftigelsesudvalget nægter helt åbenlyst at møde de borgere, som de 

politisk hersker over. Det er uhørt, og det må betyde, at Udvalgets medlemmer 

ikke betragter os som rigtige borgere, men som dem ”udenfor” eller på 

”sidelinjen” eller på ”kanten”.  

Det er ikke godt for samfundet, fællesskabet, sammenhængskraften eller 

demokratiet at udvalgte grupper ikke må deltage.  

Vi må satse på, at  ingen af dem bliver genvalgt. Og os der stadig har 
stemmeret på bruge den fornuftigt.  

 

Herunder kan du læse den første henvendelser af 1. august til 

Beskæftigelsesudvalget  og det afvisende svar fra formand Lars Dinesen.  

 

1. august 2019 

Kære Beskæftigelsesudvalg 

 

Vi foreslår, at I i løbet af efteråret deltager i et offentligt møde med borgerne/ 

brugerne af Jobcenteret, hvor vi kan drøfte og påpege de problemer, som vi 

finder, at der bør gøres noget ved.  

Jeg fandt ikke, at det korte dialogmøde vi/ Hovsa Holbæk havde med jer sidste 
år var så konstruktivt, så i år kan vi måske forsøge med et offentligt møde, 

hvor brugerne (for første gang ?) får mulighed for at blive hørt direkte.  

Vi afventer et forslag til en mødeaften - kl. 19 - 21 - fra jer. Så klarer vi resten.  

Venlig hilsen 

Erling Frederiksen  



 

2. august 2019 

Hej Erling 

Din henvendelse er modtaget og Udvalget vil drøfte forslaget på vores næste møde 

og herefter vende tilbage. 

Bedste hilsner 

Lars Roost Dinesen 

Medlem af Kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet 

Udvalgsformand for Beskæftigelse og Uddannelse 

Gruppeformand for Socialdemokratiet, Telefon 72 36 20 90 

28. august 2019  

Hej Erling 

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse stiller ikke op til offentligt møde. 

Hvis Hovsa Holbæk holder offentligt møde, kan det være at udvalgsmedlemmerne kommer som 

privatpersoner. 

Vi holder fast i, at mødes med jer en gang om året – for at drøfte ting; 

der eventuelt kan gøres bedre. Der kommer indkaldelse til dette møde i god tid. 

Som du ved, er Bo Hammers dør  (Jobcenterchefen, red.) altid åben for drøftelse af forløb, som I 

finder ikke er ok. 

 

Og udvalgets medlemmer og jeg får ofte henvendelser fra borgere, henvendelser der altid 

undersøges og besvares. 

Den sidste tids opslag på Facebook er ikke vejen til god dialog – og slet ikke formen med 

at hænge medarbejdere ud.  

Vi vil gerne samarbejde om, at den enkelte borger får en god og respektfuld behandling i Jobcentret; 

og der kan I være en god sparringspartner, når det sker på en ordentlig måde. 

Bedste hilsner 

Lars Roost Dinesen 

Medlem af Kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet 

Udvalgsformand for Beskæftigelse og Uddannelse 

Gruppeformand for Socialdemokratiet 

Telefon 72 36 20 90 

*** 

 



 


