VI SKAL TIL AT GØRE OS UMAGE
Lige nu er rigtig mange sygdomsramte familier i klemme i det kommunale jobcentersystem. Og det er ikke en gratis omgang, hverken
for børn eller voksne. Det er ikke kun svære livsomvæltninger der fylder, men også et konstant pres fra et uforudsigeligt system. For
mange er virkeligheden, at de bliver testet på deres personlighed, arbejdsevne og funktionsniveau i 5, 10 og 15 år uden en endelig
afklaring til arbejdsmarkedet, fleksjob eller førtidspension. Mange sygdomsramte giver udtryk for at miste sig selv til et nedværdigende
system - for til sidst at stå med en punkteret personlighed og uden nævneværdig arbejdsevne. Vi kan i et velfærdssamfund ikke tillade
et system, der gør mennesker mere syge og fratager dem retten til selvbestemmelse og ejerskab i eget liv. Det skal ændres!

SYGDOM KAN
RAMME OS ALLE
Der findes mange myter om at sygdom kun
rammer bestemte grupper i befolkningen. Dem,
der i forvejen har haft et hårdt liv og derfor får
brug for hjælp fra systemet. Faktum er, at alle fx
kan få kræft, sclerose, hjerneblødning, depression,
autisme, pludselig blive impliceret i en ulykke eller
få et fysisk eller psykisk handicap. Derfor er det
afgørende at vide, hvordan kommunen vil møde
os, hvis vi har eller får brug for et sikkerhedsnet.
Vi har sat os for at teste, hvordan de kommunale
kandidater til KV21 vil styrke
retssikkerheden og en mere værdig
sagsbehandling på beskæftigelsesområdet
fremover. Kandidaterne er meget velkomne til
åbent at svare eller sende deres input til Louise
Schelde Frederiksen på lsf@humanrise.dk eller til
Rasmus Schelde Frederiksen: rsf@humanrise.dk
som herefter vil følge op.

#HumanRise og #MenneskerFørst

HVEM ER DE SYGE VI IKKE
TALER OM
Patrick blev pludselig syg med svære rygproblemer, der
hurtigt viste sig at være af kronisk karakter. Han gik fra en
chefstilling i en stor dansk virksomhed til sygemeldt uden
medbestemmelse i eget liv. Først modtog han sygedagpenge,
så jobafklaringsforløb nummer 1, derefter jobafklaringsforløb
nummer 2 og først efter 5 år modtog han en endelig afgørelse
til fleksjob. Han kunne fx have fået et fastholdelsesfleksjob
i starten af sygdomsperioden og bidraget aktivt på
arbejdsmarkedet - i stedet skulle han sortere skraldespande i
et kommunalt projekt alt imens det attraktive CV forsvandt.

FASTHOLDELSE I ET
PASSIVT SYSTEM
Gitte er jurist og har på grund af en hjerneskade
haft udfordringer med at fastholde et ordinært
arbejdsniveau på 37 timer. Forsøg på nedsat tid med
yderst skånsomme arbejdsvilkår fik ikke kommunen til
at bevilge et fleksjob. Arbejdsgiver måtte give op og i
dag står Gitte udenfor arbejdsmarkedet.
Til gengæld står hun nu til rådighed for jobcentret
med udfyldelse af blanketter, svarer på spørgsmål
om hvorvidt hun har lavet kaffe i hendes tidligere
juristfunktioner og skal når kommunen er klar deltage
i afklarende praktikker. Hun har fået oplyst, at det vil
tage lang tid at nå frem til en endelig afgørelse om
hendes arbejdsevne og forsørgelsesgrundlag. Hendes
arbejdsevne er ellers tidligere afklaret til ca 12 timer
ugentligt og forventningsafstemt med speciallæger.

RETTEN TIL AT VÆRE SYG ER BLEVET ILLUSORISK
Karen er uddannet psykolog og arbejdede indtil invaliderende nervesygdom ramte i 2010. Først modtog hun dagpenge, efterfølgende
sygedagpenge, så ressourceforløb nummer 1 og derefter ressourceforløb nummer 2. Til trods for, at Karen er bevilget hjælp i hjemmet på
grund af et svært nedsat funktionsniveau fandt jobcentret først grundlag for at afslutte sagen til førtidspension i 2021 efter 11 år i systemet.
Karen har således i 11 år stået til rådighed for et jobcenter uden mulighed for at kunne arbejde.

ET NYT SYSTEM, NY
TILGANG OG NY KULTUR
Vi behøver ikke udelukkende at vente på Christiansborg
og en national sagsbehandlingsgaranti. Kommunerne har
allerede i dag mange muligheder for at ændre tilgangen
og ikke mindst kulturen på beskæftigelsesområdet. Viljen
og evnen til at tage lokalpolitisk ansvar er afgørende for at
sikre værdig sagsbehandling og fremme retssikkerheden.
Fastsættelse af kommunale tidsfrister - en såkaldt
sagsbehandlingsgaranti for endelig afklaring af
arbejdsevnen og forsørgelsesgrundlaget vil være et
fordelagtigt sted at starte. Respekten for de lægefaglige
vurderinger og herunder det tværfaglige samarbejde har
ligeledes afgørende betydning i selve afklaringsprocessen.
Spørgsmålet er hvor villige dine lokalpolitikere er til at
sikre bedre forhold for sygdomsramte familier? Lad
os med fælles spørgsmål og hovedpointerne fra vores
borgerforslag “Sagsbehandlingsgaranti med nationale
tidsfrister og tværfaglig kvalitet i sagsbehandlingen for
syge” få dem i tale.

SPØRGSMÅL TIL KOMMUNALPOLITIKERNE
1. Vil du arbejde for, at få indført en kommunal 2 årig
sagsbehandlingsgaranti til syge i jobcentret i din
kommune? Således, at der sikres en endelig afklaring
til fleksjob eller førtidspension efter maksimalt 2
år fra 1. henvendelse for de, der ikke er så heldige
at blive fuldt arbejdsdygtige igen på grund af
sygdom, ulykke eller handicap. Som serviceinfo
kan det nævnes at kommunen med gældende
lovgivning allerede selvstændigt og af egen drift
kan indføre fornuftige sagsbehandlingsfrister efter
retssikkerhedslovens § 3, stk. 2.
2. Vil du være med til at sikre en indsatsgaranti,
så syge stilles en forudsigelig og progressiv
proces i sigte i løbet af den maksimalt 2 årig
sagsbehandlingsperiode?

3. Hvordan vil du sikre, at mennesker med nedsat
arbejdsevne rent faktisk får lov til at arbejde herunder også via effektiv afklaring til fleksjob - og
ikke fastholdes i et kommunalt system med passive
praktikker og kursusforløb i årevis?
4. Hvordan vil du sikre en nødvendig tværfaglig
sagsbehandling, hvor lægefaglige vurderinger og
andre faglige vurderinger ikke tilsidesættes?
5. Hvordan skal kommunen efter din vurdering tilbyde
et godt sagligt samarbejde med sygdomsramte og
deres familier i fremtiden - og er det noget du vil
kræve af forvaltningen, som kommunalpolitiker?
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