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Kære Mads og Louise
Hermed et spørgsmål, som jeg håber at Mette vil svare på.
Det stammer fra Poul Overlund-Sørensen, der sidder i kommunalbestyrelsen på Bornholm for
SF.
Poul sidder også i SF’s landsledelse – men den er en anden historie.
Vi har i Bornholms kommunalbestyrelse på foranledning af SF en sag om sygedagpenge – DRBornholm havde registreret at kommunen tabte ret mange sager om sygedagpenge – og vi har
fulgt sagen op i form af at vi har bedt om en redegørelse til KB.
I redegørelsen indgår, følgende passage :
“Til gengæld er det sværere på Bornholm at få sygemeldte borgere tilbage på
arbejdsløshedsdagpenge, hvilket betyder, at der er flere borgere på Bornholm som overgår til
kontanthjælp end i sammenlignelige kommuner, hvilket skyldes at enkelte a-kasser er meget
restriktive i deres rådighedsvurdering, ved tilbagevende efter sygdom.”
Indholdet er, at når syge begynder at blive raske vurderer kommunen dem som raske medens
a-kasserne vurderer dem som kun delvist raske.
Er de raske skal a-kassen betale dagpenge eller supplerende dagpenge og kommunen slipper
for udgifter.
Er de kun delvist raske skal kommunen betale sygedagpenge og a-kassen slipper for udgifter.
Når systemerne vurderer forskelligt slipper begge for udgiften, den delvist raske/syge borger
berøves sit forsørgelsesgrundlag. Borgeren bliver offer for en system-uenighed, og der
forefindes tilsyneladende ikke nogen enkel afklaringsmulighed mellem systemerne.
Jeg kunne finde det påkrævet at få løst denne system-uenighed, og når hverken kommune eller
a-kasse har interesse eller kompetence kunne ministeren måske være en mulighed.
Derfor :
Syge borgere kan i dag blive frarøvet deres forsørgelsesgrundlag, fordi kommune og a-kasse er
uenige om hvorvidt de er helt raske. Dette er tilfældet på Bornholm ifølge KB-dagsorden af 25
april, og formentligt også andre steder. Kan/vil ministeren løse sådanne system-uenigheder så
den syge borger ikke bliver fanget som en lus mellem to negle ?
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