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Opfølgning på Notat om træk i ydelser hos borgere med en begrænset arbejdsevne.

- Hvor mange sager har jobcentersagsbehandlere, der sidder med udsatte borgere - er
det flere eller færre ift sammenlignelige kommuner og ift fagforeningens anbefalede
sagstal?

- Har aktivitetsparate over 30 år én koordinerende sagsbehandler?
- Er sagsbehandleren socialrådgiver eller virksomhedskonsulent?
- Hvordan sikres, at der er fokus på undtagelse fra 225 - timers reglen?
- Sanktioners aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere i højere grad end før

efter, at man har oprettet en sanktionsenhed i Ungecentret Kalkværksvej?
- Denne målgruppe har ret til en koordinerende sagsbehandler, hvordan harmonerer

det med en adskilt/separat sanktionsenhed?
- Hvor mange andre steder i Aarhus Jobcenter er der sanktionsenheder, og for hvilke

målgruppe?
- Hvordan sikres intentionen om færrest mulige skift i sagsbehandlere?
- Er der sket en forbedring af ITsystemerne, så de taler bedre sammen og ikke sender

breve ud automatisk uden den relevante sagsbehandler orienteres?
- Er der sket en forbedring af IT-systemerne, så slutdatoen kan ændres i længere tid

end 3 måneder?
- Hvordan bliver den enkelte sagsbehandler hjulpet, således at det ikke er den

enkeltes ansvar at sikre sig, at der sendes breve ud uden dennes viden? Har
sagsbehandlerne fået nogle værktøjer der kan understøtte dette?

”Problemet opstår, hvis sagsbehandleren ikke får fulgt op på slutdatoen for
fritagelsesregistreringen i forhold til 225-timersreglen og ikke får taget stilling til, om
slutdatoen skal udskydes. Ved manglende opfølgning vil systemet nemlig automatisk sende
et partshøringsbrev til borgeren. I brevet fremgår det, at kommunen påtænker at reducere
eller lade borgerens ydelse ophøre.”

”STARs forretningsregler stiller pt krav til jobcenterets journalsystem om, at det skal angive
en slutdato for fx borgerens begrænsede arbejdsevne. Hensigten er, at slutdatoen kan
ændres, og anvendes som en påmindelse om at foretage opfølgning på fritagelsen fra
225-timers-kravet. Hvis sagsbehandleren ikke får fulgt op på forholdet og ændret slutdatoen,
vil ydelsessystemet dog helt automatisk sende et partshøringsbrev til borgeren, når den
ellers foreløbige slutdato oprinder”

- Er der fundet flere “Preben’er” jf. denne artikel:
https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8
&ved=2ahUKEwjejqK5i6r4AhXjSfEDHbhEArAQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2
Fwww.dr.dk%2Fnyheder%2Findland%2Ftusindvis-trukket-ulovligt-i-kontanthjaelp-ko
mmuner-har-vidst-det-et-aar-uden&usg=AOvVaw1eX4kqjG-jlzBdLmw833uc


