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Referat fra dialogmøde mellem Syg i Haderslev og Arbejdsmarked den 8. april 
2019

Deltagere: 
Henriette Nissen (SiH), Anne Lund Petersen (SiH), Sanne Nielsen (Arbejdsmarked), 
Lotte Nielsen, (Arbejdsmarked), Maria Sigurdson (Arbejdsmarked), Ea Lundsteen 
(Arbejdsmarked) Anne Schrøder, (referent). 

 Det rummelige arbejdsmarked
SiH blev orienteret, at projekt ”Et mere rummeligt arbejdsmarked” netop er 
startet op i Haderslev Kommune. Målgruppen for projektet er ledige med 
handicap uanset ydelsesgrundlag. 
I projektet er der fokus på; tæt kontakt til jobformidler, brugbart CV, 
handicapkompenserende hjælpemidler. 

Ea har noteret, at SiH i Haderslev ønsker at deltage i Styregruppen for 
projektet, hvis det på sigt skulle blive relevant. 

Ea oplyser, at hvis SiH har behov for råd og vejledning vedr. medlemmer med 
handicap, er de meget velkomne til at kontakt vores handicapkonsulenter. Flere 
informationer kan findes på https://www.haderslev.dk/borger/job-og-
uddannelse/handicap-og-job

Kontaktoplysninger på handicapkonsulenter
Carina Beier: 74 340 729
Mette Klose: 74 340 715

 Det sociale frikort; lige nu har Haderslev kommune ingen plan for det 
sociale frikort? 
SiH blev orienteret om, at Haderslev er langt i processen i forhold til processen 
for det sociale frikort – men at størstedelen af arbejdet foregår i ”Handicap og 
Psykiatri”. Der er ved at blive udarbejdet elektroniske og manuelle 
ansøgningskemaer. 
Værestederne er blevet orienteret om, hvordan de kan hjælpe en borger bedst 
muligt, hvis vedkommende ønsker hjælp til det sociale frikort

https://www.haderslev.dk/borger/job-og-uddannelse/handicap-og-job
https://www.haderslev.dk/borger/job-og-uddannelse/handicap-og-job
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 Rehabiliteringsmøder
- Hvorfor er der igen lang ventetid?
- Kan man evt. reducere antallet af deltagere på mødet?

SiH blev orienteret om, at rehabiliteringsmøder ikke er en ren ”Jobcenterting”, 
da der skal inddrages flere myndigheder. 

Der er udarbejdet en sag til BIU mødet den 2. maj, hvor de bliver forelagt et 
forslag til nedbringelse. Nedbringelsen vil kræve at BIU investerer i de øvrige 
serviceområder. 

 Fællesarrangement
Følgende blev drøftet under punktet: 

- Lotte foreslog, at der kan afholdes et fyraftensmøde, når den nye 
beskæftigelseslov træder i kraft i 2020.

- SiH afholder et åbent arrangement den 3. september på Harmonien, hvor 
Amin Jensen kommer og optræder. Alle er velkomne til arrangementet. 
Det blev aftalt, at der vil være repræsentanter fra Arbejdsmarked, der 
deltager i pausen, hvor det vil være muligt, at stille spørgsmål omkring 
lovgivning mv.

- Der afholdes karriemesse den 8.-9. maj, hvor der indtil videre er 100 
tilgængelige jobs. Der er i år kun adgang for virksomheder, der har et 
ledigt job at tilbyde. 

 Opfølgning på BIU møde
SiH oplyser, at de er meget glade for tilsagnet om midler, der skal bruges til at 
uddanne professionelle bisiddere. SiH ønsker at medvirke i en pressemeddelse, 
der sendes ud af BIU. 

 Orientering fra Arbejdsmarked

- Puljemidler
SiH blev orienteret om de puljer, der er søgt til kommende projekter i 
Arbejdsmarked. 

- Investeringsindsatsen
SiH blev orienteret om investeringsindsatsen i Jobcentret samt at der i det 
kommende budget skal findes besparelser for 60 millioner kroner i Haderslev 
Kommune. 

 Eventuelt
- SiH har ytret ønske, om at der sker en opfølgning med fleksjobkonsulenterne 

efter tildelt fleksjob, da der ofte opstår spørgsmål ved påbegyndt arbejde. 
Maria tager problemstillingen med videre. 


