
Forslag fra DF i mail fra DF af 28. februar 2017 

 

DF foreslår 

At gøre brug af en midlertidig pension gældende i de tilfælde, hvor borgerens helbredstilstand er 

særligt udfordret. 

Da tildeling af fleksjob jo kun er en midlertidig foranstaltning, der skal vurderes efter fem år. 

 

Ved at benytte ovenstående er der jo god mulighed for Arbejdsmarkedsafdelingen at genvurdere 

sagerne, såfremt Arbejdsmarkedsafdelingen måtte have behov herfor. 

DF stiller forslag om at, borgere der har været syge i mere end tre år, som er lægelig velbelyst og 

med mere end tre foranstaltninger får en plan, der kan afslutte deres forløb og dermed få en 

afslutning på deres sag i forhold til fleksjob eller førtidspension. 

 

Ami /forvaltningen udarbejder en plan om, hvordan sager med syge borgere, der er mere end tre 

år gamle løses, så ingen borger skal sendes rundt i systemet med den ene afprøvning efter den 

anden. 

Gælder uanset borgernes nuværende forsørgelse. 

At udvalget drøfter, hvor mange foranstaltninger, en borger skal gennemføre. 

 

At udvalget drøfter rimeligheden i, at borgere med mere end tre foranstaltninger og mere end tre 

års sygdom vurderes jobparate.  

Der ønskes en faglig forklaring. 

DF er med på, at intet i denne verden kan udelukkes, men det handler også om ordentlighed over 

for borgerne. 

 

Forslag til metode. 

Borgernes arbejdsevne beskrives i procent. 

Begrundelse 

På den måde opgøres den reelle arbejdsevne. 

Eks en borger kan måske arbejde 25 timer, men arbejdsevnen er opgjort til 50 procent.dvs den 

effektive arbejdstid er 12,5 time. 

Principielt er DF af den opfattelse, at skulle forvaltningen være i tvivl så er det jo sådan at tildeling 

af fleksjob er midlertidig de første fem år. 

At der kan tildeles førtidspension i op til fem år med kontrol, hvis der er usikkerhed om ordet 

udelukkes. 

 

For DF handler derom, at finde en løsning, der tilgodeser borgerne og forvaltningen. 

 

 
  



Noter til punkt 10 

 

DF foreslår, at arbejdet påbegyndes nu idet, der ingen grund er til at vente på satspuljemidlerne. 

Der har været en del pressemeddelelser om, hvor mange penge der er sparet i udvalget. 

Derfor må der være frigjort økonomi og personale idet antallet af ledige også er faldet. Med de 

øgende ressourcer på personalesiden stiller DF forslag om 

At der udarbejdes en plan til næste udvalgsmøde – eller gerne før, men senest næste møde som 

udvalget så kan præsentere for byrådet. 

Planen skal indeholde en beskrivelse af, hvad forvaltningen vil gøre, ved de sager med borgere, 

der er langvarigt syge. 

DF foreslår, at der begyndes ved sygemeldt borgere fra 3 år og med mere end 3 foranstaltninger. 

DF finder det underordnet hvilken forsørgelse borgeren er på. 

Der ønskes en forklaring på, hvorfor 3 eller flere foranstaltninger ikke er nok til, at afklare 

arbejdsevnen. 

Der ønskes oplyst årsagen til, at borgernes arbejdsevne ikke opgøres i den effektive arbejdstid. 

Dette set i forhold til, at syge borgere gøres jobparate. Jobparathed kan ikke vurderes fagligt uden 

den effektive arbejdstid er oplyst og dokumenteret. 

 


