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24. Anmodning fra Venstre's byrådsgruppe om optagelse af sag på Byrådets
dagsorden den 25. september 2013 vedr. Kommunens sagsbehandling
på sygedagpengeområdet (den kommunale styrelseslovs §11)
Sagsnr.:
13/78220
Sagsansvarlig: Ole Kristensen

SAGSFREMSTILLING
Nina Hygum har på vegne af Venstre’s byrådsgruppe i mail af 10. september 2013 til borgmesteren
anmodet om at få nedenstående punkt på Byrådets dagsorden den 25. september 2013:
” Der har de sidste mange måneder været massiv kritik af kommunens sagsbehandling på
sygedagpengeområdet. Det er svært som menigt byrådsmedlem at gennemskue, om kritikken er
berettiget. Og det må da være ganske utåleligt for sagsbehandlerne med den negative omtale af
deres arbejdsindsats.
Nu kommer det så også frem, at Viborg kommune scorer Danmarksrekorden som den kommune, der
smider flest langtidssygemeldte ud af sygedagpengesystemet.
Og at procenten af langtidssygemeldte, der ryger ud af sygedagpengesystemet i Viborg, er dobbelt så
højt som landsgennemsnittet.
Jeg kan i VSF læse, at Kai O. som formand for beskæftigelsesudvalget har bedt om en forklaring. Det
er fint - men bare ikke nok, for nu må byrådet påtage sig sit ansvar herfor.
Jeg vil derfor på venstres byrådsgruppe ´s vegne anmode om at få en sag herom på næste ordinære
byrådsmøde med en redegørelse for
1. hvordan vi er landet i denne uacceptable situation
2. hvorledes vi som kommune kan intensivere indsatsen overfor sygedagpengemodtagere, herunder
en redegørelse for, hvordan disse borgere hjælpes videre til selvforsørgelse - f.eks. via delvis
raskmelding,fleksjob o lign.
3.hvilke samarbejdsinitiativer kommunen har etableret i forhold til de lokale erhvervsvirksomheder
herom.
4.hvordan du som borgmester og dermed øverste administrative chef vil sikre en ordentlig behandling
af den enkelte borger i et sygedagpengeforløb samt sikre, at sagsbehandlerne ikke udsættes for
uberettiget kritik af deres arbejdsindsats
I redegørelsen bedes ligeledes redegjort for, om årsagen til de mange, der falder ud af, er
langsommelighed i sagsbehandlingen, når der i enkelte sager kommer nye oplysninger. Her tænker vi
eksempelvis på perioden fra speciallægeerklæringer foreligger til næste skridt iværksættes.”
INDSTILLING
Sagen forelægges Byrådet
BESLUTNING I BYRÅDET DEN 25-09-2013
Fraværende: Inger Jakobsen, Mette Nielsen, Rikke Cramer Christiansen, Samina Shah, Åse Kubel
Høeg
Venstres byrådsgruppe fremsatte forslag om,
at Viborg Kommune iværksætter tiltag, der sikrer forbedringer i sagsbehandlingen over for
sygedagpengemodtagere, så Kommunen i 2014 sagsbehandler på en måde, så Kommunen kommer i
den bedste tredjedel af landets kommuner,
at der endvidere iværksættes målinger af tilfredsheden med sagsbehandlingen i lighed med det, der
er iværksat på Teknisk Udvalgs område, og
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at forslag af tiltag, der sikrer dette, drøftes på næste beskæftigelsesudvalgsmøde og forelægges
Byrådet på byrådsmødet den 30. oktober 2013.
For Venstres byrådsgruppes forslag stemte 11 (Venstres byrådsgruppe), mens 15
(Socialdemokratiets, SFs, Dansk Folkepartis og Konservatives byrådsgrupper) stemte imod.
Forslaget blev således forkastet.

Borgmesteren fremsatte forslag om,
at Byrådet tager borgmesterens orientering vedrørnede sygedagpengeområdet til efterretning,
at sagen er optaget på Beskæftigelsesudvalgets møde den 1. oktober 2013 med et udarbejdet notat,
der sendes til Beskæftigelsesudvalget den 26. september, og
at Beskræftigelsesudvalget efterfølgende meddele Byrådet, om denne drøftelse giver anledning til
yderligere kommentarer.
For borgmesterens forslag stemmer hele Byrådet.
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