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Kommunerne foran med praktikpladser
Der bliver oprettet flere
praktikpladser end aftalt
i kommunerne, men der
mangler stadig 10.000.
Uddannelse
THOMAS FLENSBURG

L

andets kommuner har det højeste
antal praktikpladser nogensinde.
Der er nu 15.500, som har elevplads
i en kommune.
»Det er et udtryk for, at kommunerne
tager deres uddannelsesforpligtelse meget alvorligt«, siger Aarhusborgmester Jakob Bundsgaard (S), der er formand for
Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget i
Kommunernes Landsforening (KL).
I begyndelsen af 2011 indgik KL en aftale

med den tidligere VK-regering om, at
kommunerne skulle oprette 1.560 ekstra
praktikpladser i 2011 i forhold til 2009.
Det er mere end lykkedes, viser nye tal,
som KL har fået fra Børne- og Undervisningsministeriet. Der er nemlig oprettet
omkring 1.000 flere praktikpladser i
kommunerne end aftalt.
»Vi ved, at der er unge mennesker, der
bliver bremset i deres uddannelse, fordi
de ikke kan finde en praktikplads. Vi har
jo et målsætning i samfundet om, at 95
procent af en ungdomsårgang skal have
gennemført mindst en ungdomsuddannelse. Det er vi meget optagede af i kommunerne«, siger Jakob Bundsgaard.
På trods af de ekstra uddannelsespladser i kommunerne er der fortsat knap
10.000 unge, som mangler en praktikplads. Og kommunernes udbud af praktikpladser er også ’skævt’ i forhold til hele
arbejdsmarkedet. Der for eksempel en del
praktikpladser inden for sosu-området
og det pædagogiske felt.

»De områder fylder meget hos. Jeg håber, vi på sigt kan gøre endnu mere, men
vi har opfyldt vores del af aftalen og lidt
til, så der ligger en opgave for det private
erhvervsliv«, siger Jakob Bundsgaard.
I Dansk Arbejdsgiverforening (DA) føler
de sig ikke specielt truffet.
»Kommunerne har haltet bagefter, når
det gælder uddannelse, så det er fint, at
de er kommet på niveau«, siger direktør
Henrik Bach Mortensen, DA, der henviser
til, at statistikken viser, at private virksomheder står for tre fjerdedele af uddannelsesindsatsen.
Det ændrer ikke på, at for eksempel
Odense føler, at der bliver gjort for lidt i de
store virksomheder. Kommunen køber
sin telefoni og it hos TDC, som ikke længere tager telesystemtekniker- og teleinstallationsteknikerlærlinge. De sidste blev
færdige tidligere på året. Det forarger.
»Der er stor mangel på praktikpladser,
så er det for galt, når store virksomheder
som TDC, der oven i købet har stat og

kommuner som storkunder, ikke tager
deres samfundsansvar og uddanner de
unge«, siger rådmand Peter Rahbæk Juel
(S).
Rådmanden så gerne en certificering,
når det gælder social ansvarlighed, så det
var let for kommunerne at undersøge,
om for en eksempel en virksomhed tog
elever.
»Vi har mange samarbejdspartnere og
kan ikke granske hver enkelt, så vi har
som offentlig myndighed brug for en certificering, der garanterer os, at dem, vi
handler med, løfter deres ansvar på uddannelsesområdet. Ellers mister vi en
stor del af nutidens unge, som ikke bliver
faglærte«, siger Peter Rahbæk Juel.
TDC erkender, at der er skåret ned på de
tekniske elever.
»Det har vi gjort helt bevidst, bland andet fordi der er tale om en forældet uddannelse. Vi har gennem længere tid forsøgt at få moderniseret den blandt andet
via vores interesseorganisation Dansk In-

Pensionsopsparerne fri af lavrentefælde

dustri«, siger Inger Ørum Kirk, koncerndirektør i TDC.
Koncernen har ikke længere telesystemtekniker- og teleinstallationsteknikerlærlinge.
»Vi kan ikke tilbyde dem job efter uddannelse, og det er svært for dem at få job
andre steder. Der er simpelthen ikke efterspørgsel efter så mange længere, som uddannelserne ser ud nu. Og samtidig vil vi
ikke uddanne unge mennesker i forløb,
som ikke er tidssvarende, og som ikke forholder sig til den teknologi, de processer
og de læringsformer, som er relevante nu
og i den fremtid, vi kan se ind i«, siger Inger Ørum Kirk, der understreger, at TDC
med godt 70 elever i blandt andet butikker og inden for logistik løfter sin del.
»Vi er klart interesserede i at uddanne.
Det er det, vi – og Danmark – skal leve af i
fremtiden, men det er altså ikke ligegyldigt, hvad vi uddanner unge til«, siger
hun.
Dansk Metal, der organiserer tekniker-

ne i TDC, mener, at der tænkes meget kortsigtet.
»Hvem ved, hvad der er brug for af uddannede om nogle få år? Det kan da godt
være, at lærlingene ikke kan tilbydes arbejde bagefter lige nu, men vi risikerer at
stå uden kvalificerede folk på et tidspunkt, hvor der lige pludselig er behov«,
siger faglig sekretær Robert Larsson.
I det hele taget er fagbevægelsen stærkt
kritisk over for de store virksomhedernes
indsats: »Lige nu kører en længere kampagne mod de største firmaer i Danmark,
som har færrest lærlinge per svend. Hvis
vi ikke får uddannet unge håndværkere,
kommer vi til at mangle en generation af
håndværkere lige pludselig«, siger talsmand Trygve Bechsgaard fra 3F’s lærlingeorganisation på håndværksområdet,
BJMF Ungdom.
thomas.flensburg@pol.dk
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Det er ikke for at redde
pensionsbranchen, at der
i denne uge er aftalt en ny
måde at sikre pensionsafkastet på, siger PFA’s
direktør, Henrik Heideby.
OPSPARING
Interview
STIG ANDERSEN

D

et kunne ligne en redning af en
pensionsbranche, som har lovet
sine kunder en hel masse, den nu
ikke længere kan opfylde, da der i denne
uge blev indgået en aftale mellem erhvervsminister Ole Sohn (SF) og den danske pensionsbranche om at ændre på den
måde, pensionskasserne skal sikre fremtidige pensionsafkast på.
Men det forholder sig stik modsat, forsikrer næstformanden i brancheorganisationen Forsikring og Pension og direktør i Danmarks største pensionsselskab,
PFA, Henrik Heideby.
Aftalen indebærer, at afkastet fra firmabaserede pensionsordninger i fremtiden
i langt højere grad vil tage udgangspunkt
i garantier baseret på langsigtede prognoser og ikke på aktuelle, unaturlige situationer som den, vi netop nu oplever
med ekstremt lave renter. Samtidig betyder aftalen, at der sættes grænser for pensionsselskabernes muligheder for bonustilskrivning og udlodning til ejerne.
»Det er ikke pensionsselskaberne, der
er blevet reddet med aftalen med erhvervsministeren«, siger Henrik Heideby.
»Selskaberne har på intet tidspunkt haft
fundamentale problemer. Det handler
om en rent regnskabsteknisk opgørelsesmetode, som er blevet ændret, og som ikke i sig selv har en eneste krone i sig, men
som medfører, at pensionsselskaberne lige nu investerer i papirer med et helt
usædvanlig lavt renteniveau«.
»Ændrede vi ikke reglerne, ville det betyde, at unge, der i dag får en pensionsordning, ville kunne se frem til om 30-40
år at få et afkast, der svarer til en rente på
kun 1,5 procent. Det ville ikke være heldigt. Derfor er aftalen med erhvervsministeren mere en kundebeskyttelse end en
beskyttelse af pensionsselskaberne«, fastslår han.
Baggrunden for aftalen er de lave renter dikteret af især den økonomiske virkelighed i en række sydeuropæiske lande,
som gør de internationale kapitalmarkeder ekstremt bange. Derfor søger kapitalmarkedet mod »sikre havne«, og en sådan
er Danmark. Det styrker Danmarks valutareserver, men det betyder også usædvanlig lave renter.

LANGSIGTET. Vi har
ændret reglerne for de
unges skyld, og det koster
ikke noget, siger Henrik
Heideby, direktør i Danmarks
største pensionsselskab,
PFA. Foto: PFA

Gamle kunder får, hvad de er lovet

Det handler om en
rent regnskabsteknisk opgørelsesmetode, som
er blevet ændret

Lav rente et sygdomstegn
»En så lav rente, som vi oplever i øjeblikket, er et sygdomstegn«, siger Henrik Heideby. »Pensionsselskaberne skal for at
overholde reglerne sikre pensionstagerne op til 60 år ud i fremtiden. Det sker ved
at investere til den meget lave rente, men
det kan en 26-årig, der i dag laver en pensionsordning, ikke være tjent med. De penge, der skal udbetales i 2052, skal afdækkes til det renteniveau, som er lige nu. Det
vil sige, at pensionskunden kommer ind i
et meget uheldigt system, fordi renteniveauet lige nu formentlig og forhåbentlig
vil være urealistisk og uacceptabelt om
f.eks. 40 år. Pensionsselskabernes måde at
gardere sig på, og at overholde reglerne

på, er derfor i den aktuelle rentesituation
uhensigtsmæssig og uacceptabel for kunderne. Og det renteniveau, vi oplever lige
nu, er der ingen, som tror på. Det vil være
udtryk for en permanent kritisk situation«.
»Og vi kan ikke bare lade være med at
agere ud fra den aktuelle lave rente. Reglerne er, at vi hver eneste dag skal gardere
vores forpligtelser, men netop fordi de eksisterende regler tvang os ud i at sikre vore kunder på en uhensigtsmæssig måde,
bad vi erhvervsministeren ændre reglerne, så vi kan sikre pensionstagerne ud fra
mere realistiske, langsigtede mål for inflation og vækst«, siger Henrik Heideby.

En så lav rente,
som vi oplever i
øjeblikket, er et
sygdomstegn

Handler det ikke bare om, at pensionsselskaberne har lovet deres kunder noget, de ikke kan holde?
»Nej. Alle ’gamle pensionsordninger’ er
dækket ind, og alle ’gamle’ kunder får
præcis det, de er stillet i udsigt. Det handler om de unge, som først skal have deres
pension udbetalt om 20-30-40 år, som ville kunne føle sig snydt, hvis vi fortsat skulle sikre deres afkast efter de hidtil gældende regler. 1,5 procent ud i fremtiden vil være både for lavt og for utilfredsstillende,
og en ung, der skal pensioneres om 30 år,
ville med rette kunne sige: Det var da helt
urimeligt, hvad jeg blev lokket ind i for 30
år siden, da jeg lavede min pensionsordning«.
Både pensionsbranchen og Erhvervsministeriet siger, at den aftale, der nu er indgået,
ikke koster nogen noget. Der er vel ikke noget her i verden, som er gratis?
»Det er der ikke, men det handler jo om,
at vi har lavet om på en metode, som er
baseret på nogle kunstige forhold, nemlig de lige nu ekstremt lave renter. Med aftalen tager vi udgangspunkt i mere realistiske renteforhold i fremtiden, og derfor
er det korrekt, at aftalen ikke koster noget. Tværtimod er sandsynligheden for et
større afkast i fremtiden blevet væsentlig
større. Alternativet havde været 1,5 procent resten af livet«.
Aftalen er altså mere en garanti for, at
man ikke bliver fanget i en lavrentefælde?
»Præcis. Det eneste argument, der kan
berettige, at man kalder det en aftale til
pensionsselskabernes fordel, er, hvis renten om 60 år er meget lavere, end den er i
dag. Viser det sig at være tilfældet, ja, så
har vi taget fejl. Men så vil Europa også på

langt sigt have meget store problemer.
Men det tror vi altså ikke på, og det er der
ingen historiske analyser, som underbygger. Den lavrentefælde, vi lige nu er i, er
helt atypisk og har affødt, at investorerne
flygter fra en række sydeuropæiske lande.
Det har udløst helt ekstraordinære kræfter. De kræfter kan godt være på spil nogle
år endnu, men langsigtet er der ingen,
som tror på det«.
Aftalen med erhvervsministeren sætter en
grænse for depotrenten. Det er vel en begrænsning set med pensionskundernes
øjne?
»Når man laver en aftale, er der surt og
sødt. Begrænsningen af depotrenten gælder for det næste halvandet år og har været et krav fra myndighederne«.
Betyder det ikke, at konkurrencen i pensionsbranchen er sat ud af kraft?
»Nej, for som verden ser ud, laves næsten alle aftaler på basis af markedsrenten og har derfor også, hvad du kan kalde
et markedsafkast. Og det er kunden selv,
der bestemmer, hvilken risikoprofil for
pensionsopsparingen, der vælges«.

Ikke manglende rettidig omhu
Pensionsbranchen har jo selv givet en ydelsesgaranti til kunderne. Er det manglende
rettidig omhu, at I nu må bede om at få systemet lavet om?
»Den rente, der har været indbygget i
vore beregningssystemer, er løbende blevet ændret, sidste gang i fjor. Så jeg synes
ikke, man kan tale om manglende rettidig omhu. Og de pensionskunder, som
for 30-40 år siden blev lovet et bestemt afkast, løber ikke nogen risiko, for vi har
dækket de ydelsesgarantier ind, som vi
har givet. Den problemstilling, der nu er
taget højde for, har intet med pensionsselskabernes ledelse at gøre. Det handler
alene om kapitalkræfterne på de internationale markeder. Og alle de lande, hvor
kapitalen lige nu søger hen, har lavet noget tilsvarende«.
Er situationen på kapitalmarkederne
kommet bag på jer?
»Ingen havde regnet med, at problemerne i Sydeuropa ville blive så voldsomme. I bakspejlet kan alle jo påstå, at det
kunne have været forudsagt, men der er
kommet ting frem i bl.a. Grækenland,
som ingen havde regnet med. Så ja, situationen i Sydeuropa er da kommet bag på
os«.
erhverv@pol.dk

Begrænset
antal pladser

Den store
Vietnamrejse
Alle de store seværdigheder fra nord til syd
- med dansk rejseleder, 20 dage
Tag med på Albatros’ store Vietnamrejse, og oplev landets mange
spændende højdepunkter, der tæller farverig storbystemning i
Hanoi, traditionelt vanddukketeater og livlige markeder.
Vi skal også nyde den magisk smukke natur i Halongbugten og
besøge det centrale højland, hvor vi rider på elefanter, sejler på
Lak-søen, spiser middag hos stammefolk og nyder atmosfæren
i Dalat, en af Vietnams mest stemningsfulde byer. Vi runder
rejsen af i sprudlende Saigon efter et par dages afslapning ved
stranden.
Dagsprogram
Dag 1 Afrejse fra København.
Dag 2 Ankomst til Hanoi. Tur i cykelrickshaw.
Dag 3 Rundtur i Hanoi og kørsel til Halongbugten.
Dag 4 Sejltur i Halongbugten, vanddukketeater.
Dag 5 Fly Hanoi – Hué.
Dag 6 Hué. Sejltur på Duftenes Flod, Tu Ducs og Khai Dinhs
mausoleer, Dong Ba-markedet.
Dag 7 Fra Hué via Marmorbjergene og Da Nang med
Cham-museet og videre til Hoi An.
Dag 8 'NHÄ M Ä4CÇTFSÄSHKÄ,XÄ2NM LNMTLDMSDQMD
Dag 9 Fly Danang – Nha Trang. Afslapning ved stranden.
Dag 10 -G@Ä3Q@MF Ä'DKC@FRRDIKSTQÄHÄDMÄNLAXFFDSÄÆRJDQA¬C
Dag 11 Nha Trang – Buon Me Thuot. Po Nagar Cham-tårnene
og middag hos Mnong-folket.
Dag 12 Mnong-folket og Da Lat. Elefantridning og sejltur.
Dag 13 Dalat og omegn. Marked, den gamle togstation og
smukt vandfald.
Dag 14-15 Phan Thiêt. Afslapning ved stranden.
Dag 16 Saigon. Chinatown og Thien Hau-pagoden.
Dag 17 2@HFNM Ä4CÇTFSÄSHKÄ"TÄ"GH STMMDKDQMD
Dag 18 2@HFNM Ä!DMÄ3QDÄHÄ,DJNMFCDKS@DS ÄRDIKSTQÄO¬ÄÇNCDM
Dag 19 Saigon. Præsidentpaladset, Notre Dame-katedralen
og hjemrejse.
Dag 20 Ankomst til København.
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Prisen inkluderer
– Dansk rejseleder.
– Fly København – Hanoi og
Saigon – København.
– GLBCLPGEQkWTLGLECP 
– 3BkSERCPHD NPMEP?K
– 'LBIT?PRCPGLEN¸FMRCJGBCJR
BM@@CJRTPCJQCRGJJEDMP
CLICJRTPCJQC
– +MPECLK?BB?EJGERME
TPGECK¸JRGBCPHD NPMEP?K
– 1I?RRCPME?DEGDRCP

Afrejse 26. oktober 2012
samt 11. januar og 1. februar 2013
Kr.

Nha Trang
Da Lat

19.990,-
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