Til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
Hej STAR
Jeg er blevet henvist til jer, så derfor denne skrivelse.
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 så 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 – og på det seneste har beskæftigelsesordfører for Venstre Hans Andersen, henvist til at
løsningen ligger hos jer.
Hans Andersen har en forventning om at jeres dialog med kommunerne, samt en ny vejledning er løsningen
på problematikken.
Han henviser i den forbindelse til det svar ministeren d. 15. april 2016 gav beskæftigelsesudvalget BEU 305.
Jeg antager at han specielt har haft følgende passus i tankerne:
Jeg kan yderligere oplyse, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering nu - med udgangspunkt i
praksisundersøgelsen – vil tage hul på arbejdet med at udarbejde en særskilt vejledning om vurdering af
uarbejdsdygtighed efter sygedagpengelovens § 7.
Samtidig vil Ankestyrelsen deltage på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings netværksmøder med
kommunerne, hvor man vil drøfte undersøgelsen. Disse tiltag mener jeg vil være med til at opkvalificere
kommunernes sagsbehandling på området.
Indledningsvis vil jeg derfor gerne høre hvor langt I er i processen



Om den omtalte vejledning allerede foreligger, og hvis ikke, hvornår den kan forventes ?
Om drøftelserne med kommunerne har fundet sted, og om det har givet noget udbytte af relevans
for den problematik jeg er optaget af, og hvis ikke, hvornår de forventes at finde sted ?



Endeligt vil jeg gerne høre, om STAR også forventer at jeres arbejde vil berøre den problemstilling
jeg er optaget af, således som Hans Andersen udtrykker det.

Min personlige vurdering er nok, at lovgrundlaget aktuelt efterlader et lille hul, som hverken kommuner
eller a-kasser kan lastes for, og derfor fordrer en mindre lov-justering for at blive dækket. På den anden
side er jeg åben over for kreative løsninger via rimeligt klare vejledninger. Specielt når ministerens
partifælle forventer dette.
Hvis ikke løsningen ligger hos STAR må jeg jo vende tilbage til min søgen efter et svar langs den
parlamentariske ansvarskæde mellem folket og statsmagten.
Skulle min hidtidige og fremtidige søgen have jeres interesse, så er det helt åbent at følge mig på mit website : http://www.overlund.dk/systemfejl/index.html
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