Referat fra møde med Bitten Vivi Jensen, 24. august
Deltagere:
Jane Pihlman
Espen Søvang Maaløe
Bitten Vivi Jensen
Jette Sand
Fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen:
Inger Suppli, kontorchef, 2. kontor i centralforvaltningen
Kathrine Dons Christensen, specialkonsulent, 2. kontor i centralforvaltningen
Referat:
Inger bød velkommen og der var en præsentationsrunde.
Inger indledte mødet med, at det var Liv Over Lovs møde, hvor de kunne rejse de temaer, som de
ønskede, og at forvaltningen primært ville bruge mødet til at lytte og spørge ind til Liv Over Lovs
synspunkter.
Liv Over Lov præsenterede deres synspunkter omkring en række temaer, hvor Liv Over Lov mener,
at der er problemer med sagsbehandlingen:
•

•
•
•

•

•
•
•

Vægtning af oplysninger i borgerens sag, herunder vægtningen af oplysninger fra lægen. Liv
Over Lov vurderer, at oplysningerne alt for ofte vægtes til ugunst for borgeren og til gunst
for systemet.
Funktionsevnebeskrivelser, der udarbejdes af anden aktør. Bitten Vivi foreslog, at et
alternativ kan være at ansætte ergoterapeuter i kommunen til samme opgave.
Klagesagsbehandlingen, hvor Liv over Lov var kritiske over for at klagesagsbehandleren
kontakter sagsbehandleren i jobcentret, men ikke borgeren.
Sanktionspraksis, hvor Liv Over Lov ønskede at få belyst, hvorfor København sanktionerer
mere end andre kommuner. Inger nævnte, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal
behandle en sag om sanktioner på deres møde i september.
Vurderingen af om en førtidspension kan tilkendes uden om rehabiliteringsteamet, jf. § 18,
stk. 2, 2. pkt., i pensionsloven (lov om social pension). Bitten Vivi mente ikke, at
paragrafferne fortolkes korrekt, da det ikke er et krav, at borgeren er terminalt syg. Liv over
lov fortalte om, at en borger ikke havde kunne få svar på, hvorfor de ikke kunne få en
vurdering fra sundhedskoordinator. Liv over Lov forklarede endvidere, at det kan være en
belastning for borgeren at deltage i udarbejdelsen af den forberedende plan og at deltage i
mødet.
Liv Over Lov mente, at borgeren har ret til at blive partshørt i indholdet af den forberedende
plan, og at forvaltningen ikke lever op til dette.
Vurderinger fra Klinisk Funktion, herunder at erklæringer afvises, fordi de ikke kommer fra
Klinisk Funktion.
Medarbejdernes uddannelsesbaggrund, hvor Liv Over Lov efterspurgte flere medarbejdere
med sundhedsfaglig baggrund.

•

Jette Sand bemærkede, at der ikke er forskel på indsatser i ressourceforløb og i det
almindelige kontaktforløb, dvs. hvis indsatserne allerede er igangsat i det almindelige
kontaktforløb, så bør der ikke være grund til at iværksætte ressourceforløb.

Inger kvitterede for input, som forvaltningen vil tage med i det videre arbejde.
Inger fortalte ganske kort om handleplanen for førtidspension og fleksjob, og at Beskæftigelses- og
Integrationsudvalget den kommende mandag skulle behandle en indstilling om retsforståelsen på
området for førtidspension og fleksjob. Der er tale om en omfattende handleplan, og det vil tage tid
at skabe den forandring, der lægges op til med handleplanen.
Liv Over Lov udtrykte skepsis over for om handleplanen ville føre til forandringer, da de ikke
mente, at udsatteaftalen havde ført til de lovede forandringer. Inger nævnte, at udsatteaftalen havde
haft som primært fokus, at flere skulle have en virksomhedsrettet indsats, og at implementeringen af
aftalen skulle ske ved at starte med en ekstra satsning på den gruppe af udsatte borgere, der er
tættest på arbejdsmarkedet. Princippet om, at flere skulle visiteres til de rette ordninger, var ét
blandt flere principper, mens den nye handleplan har førtidspension og fleksjob som sit eneste
fokus. Derudover fulgte der ikke økonomi med udsatteaftalen, mens der (på tidspunktet for mødets
afholdelse) blev forhandlet om flere penge til handleplanen for førtidspensions- og fleksjob. Efter
mødets afholdelse har politikerne i Københavns Kommune indgået aftale om budgettet for 2019,
hvor der bl.a. afsættes midler til at nedsætte antallet af sager per medarbejder (15 mio. kr. i 2019 og
20 mio. kr. i 2020-2022) og til at implementere anbefalingerne fra taskforcen (i alt 20,1 mio. kr. i
2019-2022. Sidst er metoden til implementering af handleplanen helt anderledes med et særskilt
spor, hvor der kommer fokus på borgerinddragelse a la møder som dette. Der er opnået pæne
resultater med implementeringen af udsatte aftalen, bl.a. er flere kommet i job.
Det blev aftalt at holde et nyt møde senere på efteråret.
Liv Over Lov orienterede om, at referatet vil blive lagt ud på Liv Over Lovs hjemmeside, hvor der
vil blive lavet et blogindlæg.

