Hej Hans
Til din orientering.
Som du ved fra vores dialog, har jeg 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.
Som svar, skrev du i September, at du forventede at STAR med en ny vejledning og dialog med
kommunerne, kunne løse problemet. En vejledning og dialog, i forlængelse af ministerens svar til
beskæftigelsesudvalget.
Jeg henvendte mig derfor til STAR, og spurgte til hvor langt de var i denne proces, og om de forventede at
dette ville løse den problematik jeg er optaget af.
Jeg har nu fået svar fra STAR. Vejledningen er lavet, dialogmøderne med kommunerne er gennemført, og
de henviste i den forbindelse til både vejledning og de power-points der var benyttet på møderne. (svaret
er vedhæftet).
Det materiale STAR har fremstillet, både i form af vejledning og mødeoplæg, er givetvis en udmærket
håndtering af det ministeren har bedt om. Beklageligvis var der intet som berørte den problematik jeg
gerne ser løst.
Dette kan skyldes, at det slet ikke er en kommunal opgave at løse den systemfejl jeg interesserer mig for,
og kommunerne med den nuværende lovgivning og retspraksis med fuld rette markerer en ”ikke vores
bord”-indstilling.
Jeg har stor forståelse for, hvis du forventede at kommunerne burde løse opgaven, og blot skulle vejledes
herom. Det gjorde jeg også, ind til jeg erfarede at virkeligheden er anderledes.
Det kunne også sagtens blive en kommunal opgave, således som FTF og LO har foreslået det.
Men den aktuelle status er altså, at STAR ikke har løst problemet, og at der ikke er noget socialt
sikkerhedsnet for bl.a. behandlede kræftpatienter med eftervirkninger, kun en henvisning til
ægtefælleforsørgelse.
Jeg har derfor brug for hjælp og støtte til at få løst denne gordiske knude, der jo enkelt kan løses med
forslaget om at gøre det til en kommunal opgave.
Hvis Christiansborg ikke kan tage dialogen og løse opgaven, finder jeg det naturligt at søge bistanden hos
folketingskandidater der gerne vil dialogen, men tager gerne mod forslag til alternative løsningsveje.
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