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Vedr. Sygedagpengestop og efterfølgende langsommelig sagsbehandling i kommunens Jobcenter

Kære udvalg

Jeg retter min henvendelse til de 3 ovennævnte udvalg, idet jeg mener, min henvendelse berører 
dem alle.

Jeg har et par spørgsmål, som jeg gerne vil have jeres hjælp til at få afklaret:
 Hvad er en rimelig sagsbehandlingstid i forbindelse med at hjælpe en borger videre efter 

længere tids sygdom og sygedagpengestop – hvor længe kan man som kommune trække et 
sygedagpengestop og lade en borger stå uden nogen som helst form for indkomst/ydelse?

 Kan det være rimeligt, at en borger, der ikke er raskmeldt – og heller ikke sygemeldt pga. 
sygedagpengestop – diskrimineres ved ikke at kunne få SU, som alle andre danske borgere 
ellers kan få i fbm. omskoling/kursus?

 Kan man mistænke kommunens Jobcenter for at have en interesse i at lade en 
sagsbehandling trække ud, således kommunen kan spare penge, inden borgeren evt. skal 
have en eller anden form for ydelse?

Sagen handler i første omgang om mig selv.

Min sag:
Jeg er en kvinde på 50 år, der har været på arbejdsmarkedet siden jeg var 17 år – butiksudlært og 
senere uddannet som Social- og Sundhedshjælper.

Jeg retter min henvendelse til jer, fordi jeg står i en særdeles vanskelig situation, idet min kommune 
(Aalborg) fjernede mine sygedagpenge pr. 8/12-2008 – altså for ca. 2½ år siden.
Jeg har ikke modtaget nogen form for offentlig ydelse i den periode, og vi (2 voksne og 2 børn) har 
udelukkende levet af min mands indkomst, så vores økonomiske ressourcer er ved at være opbrugt.
Sygedagpengestoppet blev afgjort d. 30/11-2008 – dagen før en 3½ timer lang operation, hvor man 
ville løsne nogle fastgroede nervetråde i min nakke.
Operationen hjalp desværre ikke, så jeg er stadig ikke raskmeldt, og der er desværre ikke nogen 
form for behandling, der evt. vil kunne forbedre min situation.
Jeg får dog tilskud til nogle meget dyre piller, der gør at jeg sover lidt bedre om natten.

Aalborg Kommunes Jobcenter - som skal hjælpe mig videre - har egentlig givet mig en rigtig sød 
og rar sagsbehandler, men de var lidt længe om at komme på banen, og har siden ydet en særdeles 
langsommelig sagsbehandling.
Pt. er jeg ved at tage et PC-kursus med henblik på senere at arbejdsprøve mig på et kontor.
Her har jeg oplevet, at jeg som den eneste kursist ikke kan få SU, idet jeg jo hverken er raskmeldt 
eller sygemeldt !!!! Det er da vist noget af en diskriminering.

Busbilletten til og fra skolen skal jeg selv betale i første omgang – stadig uden indkomst.

Hvis dette kursus ikke hjælper mig videre, kan kommunen måske sende mig ud på yderligere 
kursus/omskoling før en egentlig arbejdsprøvning, og tiden bare går og går – stadig uden 
indkomst/ydelse.
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Jeg har klaget til Aalborg Kommune, der dog ikke har villet svare på, hvor lang tid man med 
rimelighed kan forvente, der skal gå før man kommer videre, således man kan blive afklaret og 
enten få et job, fleksjob, pensionsordning eller anden form for ydelse.

Jeg kan ikke forestille mig, at lovgivningen bevidst er udformet således, at man som jeg kan ende i 
”ingen-mands-land”, og overladt til sig selv. 
Derfor håber jeg, at I for det først kan/vil svare på de 3 spørgsmål, jeg stillede tidligere.
For det andet give mig nogle idéer til at komme videre – evt. et par argumenter til at lægge pres på 
Aalborg Kommune.
For det tredje at se på lovgivningen og forhåbentlig justere/præcisere formuleringerne således 
borgere der ender som jeg, ikke skal kæmpe så meget - og så længe - med økonomiske forhold og 
leve i stor økonomisk uvished, når man i forvejen har rigeligt at se til mht. sygdomsforløbet
Det slider meget hårdt på familien.

Med venlig hilsen
…


