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KL's høringssvar til ændring i bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.
KL har modtaget udkast til ændring i bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob,
førtidspension m.v. i høring med frist for afgivelse af bemærkninger den
31. maj 2021.
Ændringen i bekendtgørelsen indbefatter et nyt kapitel 7, hvor sager om
jobafklaringsforløb i perioden 1. juli 2021-28. marts 2022 fraviger kravet
om at skulle forelægges rehabiliteringsteamet inden for 4 uger. Samtidig
betyder ændringen, at kommunen i disse sager kan iværksætte en tværfaglig indsats i jobafklaringsforløbet og udarbejde rehabiliteringsplanens
indsatsdel forud for, at sagen forelægges for rehabiliteringsteamet.
Som følge af de gentagne sygedagpengeforlængelser, der er sket under
Covid-19, ser KL et behov for, at der fastsættes overgangsregler for de
mange sygedagpengesager, der skal overgå til et jobafklaringsforløb.
Samtidig er det vigtigt at påpege, at der bør være opmærksomhed på, at
den store ophobning af sager kan få konsekvenser for opgaveløsningen i
kommunerne. KL mener, at den foreslåede ordning lægger op til en løsning, der er uhensigtsmæssig og unødig bureaukratisk.
Helt konkret vil overgangsreglerne betyde, at hvis en borger er overgået
til et jobafklaringsforløb, og kommunen har igangsat indsatser for at få
borgeren tilbage på arbejdsmarkedet, så skal sagen forelægges rehabiliteringsteamet op til 7 måneder efter borgeren er overgået til et jobafklaringsforløb, og efter der er igangsat en fornuftig tværfaglig indsats. Der er
her tale om et unødigt proceskrav, når kommunen allerede har igangsat
en indsats. Sagen vil blive forelagt rehabiliteringsteamet blot for at leve
op til et krav i lovgivningen. Samtidig skal der bruges ressourcer på at
udarbejde rehabiliteringsplanens indsatsdel. Her er der tale om en dnu en
unødig procedure, der kun er til for at opfylde systemets behov og ikke
borgerens behov.
Den foreslåede løsning flytter fokus fra beskæftigelsesindsatsen og det
understøttende tværfaglige arbejde med at bringe borgeren tilbage i beskæftigelse så hurtigt som muligt. KL vurderer, at det er vigtigt, at vi holder fast i, at ressourcerne bruges på det, der er hensigtsmæssigt, og som
kommer borgeren til gavn og ikke på ulogiske krav, der vil forvirre borgeren.
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Dato: 26. maj 2021

KL vil gerne påpege, at man med fordel kunne lade sig inspirere af det
nordjyske frikommuneforsøg og dermed have valgt, at det var en faglig
vurdering, der lå til grund for, hvilke sager der skal forelægges rehabiliteringsteamet. Frikommuneforsøget viste netop, at ikke alle sager skal forelægges for rehabiliteringsteamet for at skabe gode resultater. KL forslår
derfor, at erfaringerne fra frikommuneforsøget danner grundlag for håndteringen af de mange sygedagpengesager, som skal overgå til jobafklaring.
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Med venlig hilsen

Camilla Tanghøj
Kontorchef
Dorthe Lehm Jensen
Konsulent

