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22-03-2017 • Sagsident: 15/19147 • Sagsbehandler: Linda Bernhard Rasmussen 

Referat fra dialogmøde med Syg i Haderslev af 9. marts 2017 

 

Punkter fra Lotte 

 Lotte præsenterede Anne Schrøder, som bliver tovholder i forhold til Syg i Haderslev i en 

periode, fordi Linda stopper. Der vil sandsynligvis senere blive fundet en anden til 

funktionen. Anne kan kontaktes på ACSC@HADERSLEV.DK  eller 7434 0702. 

 

 Lotte oplyste, at hun er glad for den positive pressemeddelelse, som Syg i Haderslev har 

givet i forhold til samarbejdet med Arbejdsmarkedsafdelingen. 

 

 Lotte orienterede kort om ansættelsen af de særlige rådgivere og om hvilken betydning 

det har for de berørte borgere. 

 

Tilbagemelding fra sidste møde 

 Der var flere borgersager på sidste møde. Disse sager er håndteret i afdelingerne. Syg i 

Haderslev har i forhold til den ene sag fået en positiv tilbagemelding fra borgeren. 

Borgeren var glad for håndteringen. Foreningen har ikke hørt noget i forhold til de øvrige 

sager. 

 

 Julehjælp er omfattet af aktivlovens § 33, stk. 1, nr. 4. Det betyder, at julehjælpen ikke 

modregnes som en indtægt i forhold til udbetalingen af kontanthjælp mv. 

 

 Sagsbehandlerskifte – alle lederne har tilkendegivet, at de er meget opmærksomme på, 

at det er vigtigt for borgerne så hurtigt som muligt at få oplyst, hvis der skiftes 

sagsbehandler. Det er dog en udfordring for afdelingerne, når der er perioder med 

ubesatte stillinger. I disse perioder har de svært ved at få ressourcerne til at hænge 

sammen til også at skrive ud til de borgere, hvis sagsbehandler er stoppet, og hvor en ny 

sagsbehandler endnu ikke er ansat. 

 

o Dorte oplyste, at der er en konkret borgersag, hvor borgeren har haft ni forskellige 

sagsbehandlere siden 1. maj 2016. Desuden er der et problem i forhold til sanktion 

og stop af sygedagpenge uden varsel.  

o  
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 Forlængelse af virksomhedspraktik skal ske i samarbejde med borgeren. Hvis der er 

konkrete tilfælde, hvor borgere oplever, at det ikke er tilfældet, skal borgeren/Syg i 

Haderslev kontakte Joan Mortensen, som er leder af Virksomhedsservice.  

 

o Dorte oplyste, at der er en konkret borgersag, hvor borgeren har været i praktik 

ved Dortes mands taxifirma. Der har ikke været udarbejdet papirer, afholdt 

møder eller andet.  

 

o Dorte oplyste, at der er konkret borgersag, hvor borgeren ikke har været 

inddraget i forlængelsen af virksomhedspraktikken. Borgeren er ved AS3.  

 

Punkter fra Syg i Haderslev 

 Sanne oplyste, at kontanthjælpsloftet ikke burde svinge uden, at der er en yder grund til 

det. Sanne opfordrede til, at borgere kontakter YdelsesCentret, hvis de ikke kan 

gennemskue, hvorfor kontanthjælpsloftet svinger. Holger vil gerne have, at Sanne 

tjekker hans udbetaling, fordi den har svinget meget.  

 

 Joan Mortensen har oplyst, at løn og antal timer i fleksjob aftales mellem borger og 

arbejdsgiver. Virksomhedskonsulenterne skal sikre, at eventuelle skånhensyn overholdes 

i ansættelsesaftalen. 

 

Hvis der er tilfælde, hvor borgeren føler, at de ikke har været inddraget i fastsættelsen af 

løn og antal timer, skal de kontakte Joan Mortensen. 

 

Vi havde en generel drøftelse af, at formålet med praktikker kan være meget forskellige. 

Lotte orienterede om, at der nu opereres med 8 forskellige praktiktyper. Syg i Haderslev 

vil gerne have en kopi heraf.  

 

 Linda oplyste, at det er svært at sige noget generelt i forhold til sygedagpenge, når 

borgere bliver indlagt på psykiatrisk afdeling. Det afhænger af, hvornår i forløbet af en 

sygedagpengesag borgeren bliver indlagt, om det er en selvstændig eller en 

lønmodtager, og om der er tale om anmeldelse eller anmodning om refusion. 

 

Det blev drøftet, hvilke udfordringer en indlæggelse på psykiatrisk afdeling kan give for 

borgeren og i forhold til en sygedagpengesag. Syg i Haderslev vil gerne lave en flyer, 

som foreningen kan lægge i de afdelinger, hvor foreninge kommer, så personalet på 

sygehuset/borgeren kan være opmærksom på, at borgeren skal huske at kontakte 

kommunen, hvis der er i tvivl om noget. Sanne sender materiale, der eventuelt kan 

bruges som inspiration. Sanne har efterfølgende fundet ud af, at materialet ikke er færdig 

udviklet. Sanne sender det til Syg i Haderslev, når det er sender materialet er færdig 

udviklet. 

 

 Reglerne om udbetaling af privattegnede pensioner mv. er mange og komplicerede. 

Reglerne i aktivloven i forhold til de enkelte ydelser er blevet samlet og blev udleveret. 
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 Tandbehandling er omfattet af aktivlovens §§ 82 og 82a. Reglerne blev udleveret. Der 

blev orienteret om, at i forhold til § 82a skal alene udgifter over 10.000 kr. godkendes af 

kommunen. Selvom udgifter er under 10.000 kr., forudsætter udbetaling dog, at 

borgeren er omfattet af målgruppen for § 82a. 

  

Haderslev Kommune har en erklæring, som kommunen underskriver. Der er ikke tale om 

en godkendelse, men en tilkendegivelse af, om borgeren er omfattet af målgruppen for § 

82a, samt hvor stor en egen betaling den konkrete borger har. 

 

Hvis borgeren får lavet tandbehandling – uanset beløbet – og det efterfølgende viser sig, 

at der ikke kan ske udbetaling efter §§ 82 eller 82a, hæfter borgeren selv for 

udbetalingen af regningen i forhold til tandlægen. 

 

 Lotte orienterede om JobFirst, herunder at 

 

o Der er tale om et projekt, som styres af Styrelsen for Arbejdsmarked og 

Rekruttering 

 

o Der er alene tale en anden tilgang til sagerne, herunder at sagsbehandlingen 

flyttes fra Jobcentret ud på arbejdspladserne i byen. 

 

o Projektet betyder ikke, at borgeren pludselig vil skulle i en 37 timers praktik eller 

lignende på trods af eventuelle helbredsmæssige gener. 

 

 Den nye borgerrådgiver har oplyst, at hun gerne vil holde et møde med Syg i Haderslev. 

Der blev udleveret kontaktoplysninger på hende. 

 

 Syg i Haderslev har allerede selv fundet oplysningerne i forhold til ”Et rart sted at være”. 

 

Venlig hilsen 

Linda Bernhard Rasmussen 
Socialfaglig konsulent 


