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Tak for jeres ansøgninger om dispensation fra en række gældende regler på sygedagpengeområdet. Jeg skal indledningsvis beklage, at jeres ansøgning ikke er blevet behandlet tidligere. Det skyldes en ekspeditionsfejl i Beskæftigelsesministeriet.
J.nr. 2018-7318

Jeg er som beskæftigelsesminister meget lydhør over for de forhindringer, som
kommunerne oplever i forsøget på at løse opgaverne bedst muligt. Det er vigtigt for
mig at åbne op for, om der kan være nye og bedre måder at gøre tingene på.
I har fremsendt tre ansøgninger om dispensation fra henholdsvis:
1) 8-ugers fristen for den første opfølgning over for sygemeldte,
2) Kravet om indhentelse af LÆ 285 forud for første opfølgningssamtale
3) Kravet om, at alle sager om jobafklaringsforløb skal forelægges rehabiliteringsteamet.
Jeg er glad for at kunne fortælle, at ansøgning 2 og 3 kan imødekommes. Det er
min klare forventning, at jeres forsøg vil kunne bibringe nyttige erfaringer, og at I
undervejs vil have stærkt fokus på at sikre fortsat kvalitet i indsatsen og opfølgningen over for sygemeldte.
Jeg kan ikke imødekomme ansøgning 1 om dispensation fra 8-ugers fristen for den
første opfølgning over for sygemeldte, da det strider imod regeringens nyligt indgåede aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats. Det fremgår af denne
aftale, at sygedagpengemodtagere fortsat skal have første samtale tidligt i forløbet
og senest inden udgangen af 8. sygefraværsuge for at understøtte tidlig tilbagevenden til job. Aftalen indeholder samtidig en forenkling af reglerne for afholdelse af
samtaler på tværs af ydelserne, herunder også for sygedagpengemodtagerne.

Beskæftigelsesministeriet vil nu påbegynde arbejdet med at udmønte forsøg 2 og 3
i bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet. Vi forventer, at bekendtgørelsesarbejdet, inklusiv høringsperioden, er færdig ultimo marts.
Venlig hilsen

Troels Lund Poulsen
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