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- forslag om et nyt kommissorium for undersøgelse af
sygedagpengeafdelingen

VELFÆRDSLISTEN

0. Ændringsforslag
Velfærdslisten stiller hermed et ændringsforslag til punkt 95 (Analyse af
sygedagpengeafdelingen) på byrådets møde mandag den 31. marts. Ændringsforslaget lyder: #

!
Velfærdslisten foreslår, at byrådet i stedet vedtager nedenstående kommissorium.#
!

Velfærdslisten anmoder endvidere om, at dette dokument vedhæftes referatet, at det udleveres
skriftligt til byrådets medlemmer samt byrådsmødets tilhørere, og at det - hvis muligt vedhæftes den elektroniske dagsorden.#

!
1. Anledning
!

Det foreslåede kommissorium afslører en bekymrende fattigdom på socialpolitiske
målsætninger og en begrænsning af redskaberne i den socialpolitiske værktøjskasse til kun at
være dialog og kommunikation.1 At kommissoriet lægger op til en analyse af mulighederne for
at forbedre dialogen med borgerne, hilser Velfærdslisten velkomment. Men det bør ikke stå
alene. Det er urimeligt over for både borgere og medarbejdere, som fortjener en
tilbundsgående undersøgelse af mulighederne for at forbedre sagsbehandlingen, og de vilkår
den foregår under. Det foreslåede kommissorium er præget af en blindhed over for eventuelle
strukturelle problemer og barrierer og lægger op til en tæt dialog mellem forvaltningstoppen
og konsulentfirmaet. Velfærdslisten frygter, at især det sidste udtrykker et forvaltningsønske
om at styre analysen, så den ikke bliver for kritisk over for den hidtidige praksis.#

!

Således negligerer kommissoriet reelt de problemer, som borgere og medarbejdere har peget
på. De fatale mangler vil Velfærdslisten rette op på med dette ændringsforslag.#

!

2. Analysens formål
Analysens mål er at sikre, at så få borgere som muligt ender i en social deroute, der fører til tab
af arbejdsevne, indkomst og livskvalitet, og at borgere med begrænset arbejdsevne hurtigst
muligt afklares, så tabet af arbejdsevne begrænses, og deres sociale situation sikres. #

!

I de senere år er der gennemført en lang række ændringer af den sociale lovgivning - voldsomst
med afskaﬀelsen af Bistandsloven og indførslen af Aktivloven og Serviceloven i 1998. Idet
udviklingen er sket stykkevis, og der er samtidig er sket en omfattende specialisering, møder
borgeren et usammenhængende, fragmenteret system, der måske bedst beskrives af K.K.
Steinckes beskrivelse af “forsørgelsesvæsenet” før 1933:#

!

“Som det er nu, hvor oﬀentlig Hjælp - under en Række forskellige og ofte indviklede
Betingelser - søges hos en halv Snes forskellige Myndigheder, der normalt kun kender sit eget
begrænsede Omraade, vil han (Borgeren) i mangfoldige Tilfælde blive henvist fra den ene til
den anden. Et meningsløst Renderi fra Herodes til Pilatus for at indhente Oplysninger,
modtage nye Henvisninger, faa paategnet skemaer, faa Hjælpen suppleret o.s.v. o.s.v. vil i bedste
1

Dette fastslås især i 3. afsnit på side 3 i kommissoriet: “I sidste ende er formålet med analysen at
styrke dialogen mellem borgerne og sagsbehandlerne i sygedagpengeafdelingen. Analysen skal
forbedre borgernes tilfredshed med den kommunale service og reducere antallet af klager,
samtidig med at myndighedsopgaven varetages korrekt lovgivningsmæssigt og indenfor de
økonomiske rammer fastlagt af byrådet. Det bemærkes, at det er vigtigt at analysen sker med
behørig inddragelse af berørte interessenter på området – det være sig borgere, arbejdsmarkedets
parter og Jobcenterets medarbejdere (en medarbejdergruppe, der er naturligt påvirkede af
kritikken af sagsbehandlingen og som er afgørende medspillere i at skabe den ønskede
forandring).”
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Fald sinke Sagens Afgørelse og under alle Omstændigheder gøre ham henholdvis modløs,
forvirret eller irriteret, eftersom hans Temperament nu er.”2#

!

Formålet med analysen må i første række være at forøge administrationens eﬀektivitet.
Retningsgivende for kravet om denne eﬀektivitet må være hensynet til de mennesker, der skal
hjælpes, og sikring af den almindelige tryghed for befolkningen i det hele taget.#

!

Det er en klar forudsætning, at tanken ikke er at forringe de sociale hjælpemuligheder og den
sociale sikring i øvrigt, men tværtimod er at lægge vægt på forebyggelse, behandling,
rehabilitering, tryghed og trivsel.#

!

Som følge skal analysen undersøge, om det er muligt at forenkle og eﬀektivisere
administrationen, men det siges også i denne forbindelse udtrykkeligt, at der ikke herved må
ske nogen forringelse for borgeren.#

!

Det er et mål, at administrationen til gavn for hjælpens modtagere skal være egnet til at sikre
en eﬀektiv forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsats, herunder koordineringen af
de forskellige led i denne proces.#

!

Analysens målgruppe er borgere, der i fare for at komme ud i en social deroute, der fører til tab
af arbejdsevne, livskvalitet og indkomst. En stor del af målgruppen vil således modtage
sygedagpenge, men målgruppen begrænses ikke hertil. #

!
Analysens mål er - ud over ovennævnte - følgende:#
!

- at identificere situationer, der fører til social deroute, herunder tab af arbejdsevne og
livskvalitet#

!

- at undersøge, hvordan vi sikrer hurtigst muligt rehabilitering og stabilisering af den sociale
situation (invester, før det sker)#

!
- at sikre koordination på tværs af sektorer og lovgivningsområder.#
!
- at sikre en helhedsorienteret indsats og mest eﬀektiv organisering#
!
- at optimere samarbejdet med eksterne aktører og andre myndigheder#
!
- at afbureaukratisere i videst muligt omfang#
!
- at undersøge de lovgivningsmæssige muligheder for hurtigst muligt afklaring#
!

- at sikre koordination, uafhængigt af hvilken lovgivning ydelsen/indsatsen iværksættes med
hjemmel i#

!

- at midler, der eventuelt frigøres, geninvesteres inden for området. Analysen skal i så fald
komme med forslag til, hvordan pengene skal geninvesteres#

!
- regelforenkling og -sanering#
!
2

K.K. Steincke: Fremtidens Forsørgelsesvæsen, I. Almindelig Del, København 1920
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- at sikre større faglig frihed for medarbejderne #

!
- økonomistyring frem for kontostyring (globalt frem for lokalt fokus)#
!
- at øge borgernes tilfredshed med jobcentrets arbejde#
!
- at øge medarbejdernes tid til relationsarbejde på bekostning af administration#
!

- at sikre en koordinerende indsats overfor borgere, der er berettiget til det, og for borgere,
hvor der er fagligt belæg for at iværksætte en sådan#

!

- at undersøge sammenhængen mellem ressourcer og opgaveløsning, herunder om der skal
indføres et sagsloft3#

!

- at undersøge kompetencefordelingen med henblik på at give et større fagligt handlerum til
de socialfaglige medarbejdere #

!
- at undersøge Jobcentrets brug af lægekonsulenter #
!
!
4

3. Produkt
Analysen skal munde ud i et sammenhængende forslag til, hvordan indsatsen for borgere, der
er truet af social deroute, skal organiseres.#

!
!

4. Organisering af undersøgelsen
Undersøgelsen gennemføres med reference til økonomiudvalget (suppleret med formanden for
beskæftigelsesudvalget, således både formanden for socialudvalget og beskæftigelsesudvalget
er repræsenteret ved behandlingen af sagen). #
For at følge undersøgelsen og løbende forholde sig til og træﬀe afgørelse om analysearbejdets
udvikling nedsættes en socialkommission bestående af: #

- borgerrådgiveren#
- formanden for socialudvalget#
- formanden for beskæftigelsesudvalget#
- borgmesteren#
- en medarbejderrepræsentant valgt af hoved-MED’s b-side#
Borgerrådgiveren er født formand for kommissionen og har ansvar for løbende at indkalde til
møder.#

3

Ud over en analyse af sagsstammerne størrelse vil det være relevant at kigge på: (1) hvor
mange klientsamtaler de socialfaglige medarbejdere gennemsnitligt har i løbet af en dag, (2) hvor
meget tid de socialfaglige medarbejdere gennemsnitligt bruger på administration, (3) hvor meget
tid de ansatte i gennemsnit bruger på møder med ledere med bevillingskompetence.
4

Her er det særligt relevant at inddrage de praktiserende læger via PLO
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Borgerrådgiveren faciliterer undersøgelsen inden for den afsatte bevilling, jf. punkt 6.#

!
5. Inputs
Undersøgelsen skal som minimum inddrage input fra følgende interessenter: #

- berørte borgere5#
- eksterne samarbejdspartnere (herunder arbejdsmarkedets parter)#
- ledere og medarbejdere på Jobcenter Randers#
- praktiserende læger via PLO#
- Danmarks Socialrådgiverforening og HK-Kommunal#
- Rådet for socialt udsatte#

!
6. Budget
Budgetrammen er 500.000 kroner, som finansieres på Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningens
konto 6.#
Såfremt socialkommissionen på sit første møde vurderer, at bevillingen ikke slår til, har den
mulighed for at anmode økonomiudvalget om en større bevilling. #

!
7. Tidsplan
Analysens resultater fremlægges for økonomiudvalget på første møde efter sommerferien (25.
august 2014) og herefter for oﬀentligheden. Indtil da orienterer socialkommissionen
økonomiudvalget om status på sit arbejde på alle ordinære møder i udvalget. #
Såfremt socialkommissionen kommer frem til, at den har brug for yderligere tid, skal den
senest anmode økonomiudvalget herom på udvalgets sidste møde inden sommerferien.#
Hvis socialkommissionen finder, det er relevant at udvide analysens område, kan den anmode
økonomiudvalget herom. I positivt fald oﬀentliggøres den her beskrevne analyse fortsat den 25.
august 2014, men kun som en delrapport. #

!
!
!
5

Herunder de brugerorganisationer, der er opstået på Facebook.
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