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Det er efterhånden fem år siden, at reformen af førtidspensions- og
fleksjobområdet trådte i kraft. I den mellemliggende periode har det imidlertid
vist sig, at de gode politiske intentioner – som er indlejret i reformen desværre har ladet sig overskygge af lovgivningens overordnede
konstruktion. En konstruktion, der, baseret på mistillid og kontrol, har haft en
gennemgribende indvirkning på jobcentrenes borgernære praksis.
Det underliggende ønske om at integrere samfundets mest udsatte på
arbejdsmarkedet er således blevet skæmmet af den grundlæggende mistillid,
som borgere med nedsat arbejdsevne, i form af et restløst fokus på udvikling
og dokumentation, oplever i mødet med den nuværende lovgivnings
procesregulerende regler for førtidspension og fleksjob.
I lighed med en række andre kommuner landet over har Hvidovre Kommune
derfor oplevet flere uhensigtsmæssigheder i forbindelse med forvaltningen af
reformens lovgivningsmæssige rammevilkår.
Den eksisterende lovgivning giver – sammenholdt med retspraksis – ikke i
tilstrækkelig grad mulighed for, at borgere, som er i målgruppen fleksjob eller
pension, kan modtage en personlig afstemt og effektiv sagsbehandling. I
Hvidovre Kommune oplever vi derfor, at arbejdet med at dokumentere, at vi
har gjort et tilstrækkelig forsøg på at udvikle borgerens arbejds- og
funktionsevne, kan have en uhensigtsmæssig indvirkning på udsatte
borgeres sagsforløb. Konkret medfører lovgivningen, at borgeren - selv i de
sager, hvor det er klart, at vedkommende ikke kan opnå fodfæste på det
ordinære arbejdsmarked – til stadighed skal afkræves forskellige
beskæftigelsesafklarende initiativer. De stramme kriterier for dokumentation
af borgerens samlede situation – samt tydelige fokus på dennes
arbejdsmarkedsrettede udviklingspotentialer – afstedkommer således en
ufleksibel og langvarig kommunal administration af målgruppens sager.
Førtidspensions- og fleksjobreformens lovfæstede procedurer har med andre
ord skabt et rigidt system, som, med vidtgående konsekvenser for reformens
sårbare målgruppe, risikerer at fastholde syge borgere i langvarige og
opslidende udredningsforløb. Dette medfører i praksis, at udsatte borgere
kan strande i systemet i årevis, og dermed blive parkeret uden hverken
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afklaring, arbejdsevne eller mulighed for at komme videre i sit liv. De
tilbagevendende afklaringsforløb, som følger af reformens stramme
dokumentationskrav og udviklingsperspektivets nidkære blik for selv
marginale arbejdsevner, betyder altså, at kommunerne risikerer at forhale
afklaringen af udsatte og varigt funktionshæmmede borgeres sager.
På baggrund af ovenstående appellerer kommunalbestyrelsen i Hvidovre
Kommune til en opblødning af lovgivningen generelt indenfor
beskæftigelsesområdet. En opblødning, som kan skabe rammerne om en
mere fleksibel, effektiv og værdig behandling af målgruppens sager.
Med venlig hilsen

Helle M. Adelborg
Borgmester

Ivan Fogtmann
Arbejdsmarkedsudvalgsformand
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