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Dialogmøde med Syg I Haderslev 2. marts 2018

Deltagere:

Henriette Nissen (SiH), Gitte Anker Olesen (SIH), Joan Mortensen (Arbejdsmarked), Sanne Nielsen 
(Arbejdsmarked), Marie Vilstrup (referent). Lotte Nielsen deltog ikke pga. sygdom. 

Nyt fra Syg i Haderslev:

Henriette Nielsen oplyser, at hun er blevet formand. Bestyrelsen er sammensat således at, Anne er 
næstformand, Gitte er kasserer, John er sekretær og Peter indgår som mening medlem af 
bestyrelsen. 

 Fleksjob i eget firma:
Sanne Nielsen oplyser, at der er kommet nye regler omkring fleksjob i eget firma. Det er 
ikke muligt, at få fleksjob i eget firma, men derimod muligt, at være selvstændig 
erhvervsdrivende med tilskud. Indtægten beregnes udfra de to foregående års indtægter. 
Den lovgivningsmæssige forklaring er vedhæftet, som bilag til referatet. 

 Overgang til SU:
Vejledning ved overgangen fra forskellige ydelser ønskes skærpet af SiH. SiH oplyser, at de 
har oplevet, at især overgangen fra og til ledighedydelse kan være et problem, da borgere, 
som indstilles til fleksjob, ikke altid får vejledning om, at søge ledighedydelsen på samme 
dag, som fleksjobbet er bevilliget. Sanne Nielsen oplyser, at der i Arbejdsmarkedet arbejdes 
aktivt på at styrke overgangene mellem de forskellige ydelser. SiH orienteres om, at deres 
medlemmer skal være opmærksomme på overgangen til og fra SU. SU er forudbetalt, 
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hvorfor en kontanthjælp, som er udbetalt sidst på måneden, skal dække samme måned, 
som en SU. Ved overgangen fra SU til kontanthjælp, kan der opstå en måned uden 
forsøgelse, hvor der kan søges om hjælp. Den lovgivningsmæssige forklaring er vedhæftet, 
som bilag til referatet. Sanne har informeret om, at der skiftes til nyt fagsystem 16-17. maj. 

 Feriepenge: 
Information om feriepenge er vedlagt som bilag til referatet.

 Foredragsevaluering: 
Foredraget med Peter Thybo på ’Et Rart Sted at Være’ 7. december 2017 evalueres. Der er 
enighed om, at fremmødet kunne have været bedre, og at der i fremtiden skal laves bedre 
PR til eventuelle arrangementer. Der er enighed om, at Peter Thybo leverede et rigtig godt 
og relevant foredrag med masser af inspiration og motivation til deltagerne. Hvis der i 
Arbejdsmarked laves et nyt arrangement med Peter Thybo, vil SIH-bestyrelsen gerne 
inviteres med. 

 Høringssvar Beskæftigelsesplanen 2018:
SiH oplyser, at de har haft oplevelsen af, at deres høringsvar i forbindelse med 
Beskæftigelsesplanen 2018 blev affejet. Det aftales, at Sanne og Joan kontakter Direktør 
Rune Larsson, for at få mere information omkring høringer vedr. Beskæftigelsesplanen og 
om det er politisk bestemt, hvem den sendes til høring ved. 

 Rehab-møder: 
SIH oplever, at deres medlemmer har oplevet, at der mangler dokumentation i sager på 
rehabiliteringsmøder, hvorfor borgerens sag sendes retur til sagsbehandler uden videre 
behandling. Et medlem af SiH har oplevet, at sagsbehandler informerede om, at 
sagsbehandler ville sende sagen på rehabiliteringsmøde, for at få viden om, hvilken 
dokumentation, der manglede i sagen. SiH ønsker ikke denne praksis, hvilket Sanne og Joan 
er enige i. Henriette vil fremsende oplysninger i sidstnævnte sag, hvis hun får samtykke 
hertil af borgeren.  

 Egen sagsbehandler, som mødeleder på rehab:
SiH oplyser, at en borger i december 2017 var udsat for, at egen sagsbehandler agerede 
mødeleder på borgerens rehabliteringsmøde. Borgeren følte sig utryg ved den 
konstellation. Det understreges af Sanne og Joan, at det ikke er husets praksis og at det 
ikke vil ske igen. 
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 Virksomhedskonsulenter: 
SiH oplyser, at én af deres medlemmer har oplevet, at virksomhedskonsulenten i pgl.s sag, 
har stillet diagnoser og presset på, for at ledsage pgl. til lægekonsulation. SiH oplyser, at 
skånehensynene ikke blev overholdt i borgerens sag. Sanne og Joan opfordrer til, at 
borgere tager bisiddere med, hvis de føler, at der er behov for dette. Joan, som er leder af 
virksomhedsservice tilbyder, at borgeren kan kontakte hende og drøfte muligheden for at 
skifte virksomhedskonsulent. Joan har udleveret sit mobilnummer til Henriette på dagens 
møde, som kan videregives til borgeren. 

 Mere klarhed ved skift af sagsbehandler ved skift i ydelse/målgruppe: 
SiH fremhæver overgangen fra ledighedsydelse til ansættelse i fleksjob, som et område 
med udfordringer. SiH oplyser, at de oplever mindre sagsbehandlerskift generelt, hvilket er 
positivt. SIH er orienteret om nyansættelser ved dagens møde, så de er beviste om 
kommende skift, men også om, at flere sagsbehandlere vil give mere tid til den enkelte 
borgers sag. SiH ønsker at drøfte punktet på næste dialogmøde, hvor de ønsker at 
medbring konkrete eksempler. 

 Andet:
SiH ser gerne, at Jobcentret bliver ved med at opfordre borgerne til selv at være opsøgende 
og benytte en diskurs, som understøtter borgerens selvstændighed. Sanne har orienteret 
om introduktionsforløbet for unge og den mulige strejke, som kan ramme 
beskæftigelsesområdet ved en eventuel konflikt.  


