Til finansministeren Kristian Jensen
Jeg har rettet nedenstående henvendelse til din kollega beskæftigelsesminister Troels Lund d. 5 december,
og afventer et svar.
Medens jeg afventer dette svar, kunne jeg indledningsvis gerne tænke mig at høre din holdning, da du jo ud
over at være minister også er folketingskandidat og som sådant står på mål over for vælgerne, men nok så
meget har jeg et spørgsmål til dig som finansminister, som jeg tror dine medarbejdere kan hjælpe med svar
på.
Såfremt folketinget vedtager, at kommunerne skal tilbyde ressourceforløb til borgere der efter langvarig
sygdom og med fortsatte helbredsproblemer kommer i klemme i systemet, når kommunerne vurderer dem
til ”fuldt arbejdsdygtige” og A-kasserne vurderer dem til ”ikke fuldt arbejdsdygtige”, er vurderingen så at
staten skal afregne DUT-midler til kommunerne?
En situation der ifølge beskæftigelsesministeriet kun forekommer meget sjældent.
Min vurdering er at dette ikke er tilfældet. Der blev jo ikke afregnet DUT-midler fra kommunerne til staten,
da de kommunale sagsbehandlere var juridisk kreative i bestræbelserne på at presse borgere med
helbredsproblemer ud af kommunal forsørgelse og over i ægtefælleforsørgelse, og så skal der ikke afregnes
når folketinget lukker det hul der aldrig var intentionen at der skal være.
Når jeg spørger dig om dette, skyldes det, at en vurdering fra finansministeriet jo er mere autoritativ end en
enkelt borgers vurdering, og økonomi spiller jo en rolle når folketinget tager stilling til lovforslag.
Mvh.
Poul Overlund-Sørensen
Blykobbevej 12, 3700 Rønne
e-mail : poul.overlund-soerensen@brk.dk
---------------------Til den nye beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen
Indledningsvis tillykke med udnævnelsen.
Dernæst anledningen til min henvendelse.
Jeg har efterhånden i et par år været optaget af, at vores system tilsyneladende er indrettet på den vis, at
folk der har været langtidssyge og er i bedring, gerne vil samarbejde med kommunerne og påbegynder
arbejde, men ikke helt har genvundet deres gamle helbred, i nogle tilfælde falder imellem alle stolene.
Hvis vi nu tager eksempelvis et kræftforløb, kan man heldigvis opleve at man begynder at blive bedre når
den intensive behandling er overstået, uden at man dermed er fuldstændig frisk, og derfor godt kan
begynde at varetage nogen timer på arbejdsmarkedet. Der er en række andre sygdomsforløb der er

tilsvarende, både fysiske og psykiske. I de tilfælde kan man blive overtalt til at raskmelde sig, fordi
kræftsygdommen er behandlet, og der ”kun” er eftervirkninger der hindrer den fulde arbejdsdygtighed, og
efterfølgende er man helt uden socialt sikkerhedsnet og henvist til ægtefælleforsørgelse.
Dette har givet anledning til en længere dialog med "magten i samfundet", i min søgen efter hvem der kan
og vil gøre noget – du kan følge dialogen her: http://www.overlund.dk/systemfejl/index.html.
Denne dialog har afklaret en række ting:
Kommunerne er blevet grundigt undersøgt vedrørende deres vurdering af uarbejdsdygtighed, og STAR har
efterfølgende vejledt dem om mulige forbedringer. Et for så vidt udmærket initiativ til både at vise at
kommunerne gør en fin indsats på området, har mange forskellige redskaber til deres rådighed, men
selvfølgeligt med den rette vejledning også kan gøre det bedre. Imidlertid er det ikke aktuelt kommunernes
opgave at rede de folk der falder mellem stolene, og kommunerne følger naturligvis gældende retspraksis
og løser kun kommunale opgaver.
Antallet er ikke stort, i langt de fleste tilfælde er der overensstemmelse mellem vurderingen af
uarbejdsdygtighedsbegrebet i sygedagpengeloven og rådighedsbegrebet i arbejdsløshedsforsikringsloven.
Der kan med ministeriets ordvalg, dog godt være personer, som hverken opfylder betingelserne for at
modtage sygedagpenge eller betingelserne for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet og modtage
dagpenge, og som heller ikke har en væsentlig og varig nedsat evne, som berettiger til fleksjob. Nogle af
disse personer vil heller ikke opfylde betingelserne for at modtage kontanthjælp, men vil kunne henvises til
ægtefælleforsørgelse.
Løsningen kan være enkel, en minimal justering der kan betegnes som en lappeløsning af de der ønsker
samtidigt at håndtere flere og mere komplekse problematikker, erfaringen viser dog at mere omfattende
løsninger kan være politisk ufremkommelige, og så er en lap udmærket til at håndtere et tydeligt hul.
Ministeriet har ikke udvist ønske om at formulere et løsningsforslag, men LO og FTF har i forbindelse med
Carsten Koch-udvalgets fase II foreslået følgende:
”At hvis kommunen raskmelder en sygedagpengemodtager efter § 7, men personen ikke kan stille sig til
rådighed i a-kassen – fordi vedkommende er for syg til at stå fuldt til rådighed – så skal personen alligevel
kunne modtage ressourceforløb.”
På den baggrund tror jeg ikke der mangler flere forklaringer, snarere er situationen at der ikke er mulighed
for at svare yderligere, men i stedet er en mulighed for at tage ansvar og løse problemet.
Som Venstres unge håbefulde folketingskandidat på Bornholm, Sandra Folkmand, svarede på min
henvendelse, så er det uforståeligt at der ikke er nogen der tager ansvar:

Derfor, Troels, da du er nyudnævnt beskæftigelsesminister vil jeg tillade mig at stille dig dette enkle
spørgsmål:

Kunne du fristes til at tage ansvar, og få løst denne problemstilling?

Med venlig hilsen
Poul Overlund-Sørensen
Blykobbevej 12, 3700 Rønne
e-mail: poul.overlund-soerensen@brk.dk

