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Dato: 26. oktober 2017 
 

Kære Bogdan Bobotan Groze 
 
Du har i mail af 3. oktober 2017 anmodet om et møde med borgmesteren vedr. din 
sag i Allerød Kommune. Mødet blev afholdt tirsdag d. 24. oktober 2017, med 
deltagelse af dig, din mor, borgmester Jørgen Johansen samt undertegnede.  

Under vores møde oplyste du, at du ønsker at blive tilkendt førtidspension.  
Jeg kan oplyse dig om, at personer i alderen fra 18-39 år kan tilkendes 
førtidspension, hvis det er dokumenteret eller det på grund af særlige forhold er 
helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres (Lov om social pension, nr. 1239 
af 13. oktober 2016, § 16). 

Allerød Kommunes opgave er, at tilrettelægge en indsats der understøtter, at du 
så vidt muligt kan vende tilbage til arbejdsmarkedet og blive selvforsørgende.  
Er dette ikke muligt skal Allerød Kommune dokumentere, at alle muligheder for at 
udvikle din arbejdsevne er udtømte. Det gælder behandlingsmuligheder samt de 
muligheder der er for at støtte din tilbagevenden til arbejdsmarkedet via 
beskæftigelseslovgivningen eller den sociale lovgivning.  

På baggrund af de oplysninger Allerød Kommune er i besiddelse af vurderes det 
ikke dokumenteret, at din arbejdsevne er ophævet i ethvert erhverv på grundlag af 
dine helbredsmæssige udfordringer. Allerød Kommune har søgt at få afklaret din 
smertetilstand og arbejdsevne via forskellige aktører herunder gennem den 
kommunale genoptræning, hjerneskadecentret BOMI og det tværfaglige 
erhvervsteam In-Tact. Det er vores oplevelse, at du villigt er indgået i de nævnte 
behandlings- og afklaringstiltag, men dog kun har deltaget til smertegrænsen, idet 
du ikke har kunnet acceptere, at skulle trodse dine smerter. Det har derfor ikke 
været muligt at afklare din beskæftigelsesmæssige situation og arbejdsevne 
nærmere gennem tiltagene.  

Du blev derfor i november 2015 bevilliget et to årigt ressourceforløb med henblik 
på yderligere afklaring af din beskæftigelsesmæssige situation og på sigt at øge 
din arbejdsevne. Baggrunden for bevillingen er, at vi har fundet det relevant for dig 
at gennemgå et smertehåndteringsforløb med fokus på det transkulturelle 
perspektiv og et forløb med fokus på afspænding, idet vi har vurderet at du har 
brug for teknikker til at håndtere smerter i dagligdagen såvel fysisk som mentalt.  
Vi oplever at du gennem de sidste to år kategorisk har afvist at gennemgå et 
smertehåndteringsforløb, og det har derfor endnu ikke været muligt at få afklaret 
din beskæftigelsesmæssige situation og dermed din arbejdsevne. 

Senest har Klinisk Funktion ved lægeattest af 8. maj 2017 vurderet, at gradueret 
fysioterapeutisk behandling vil være gavnligt for dig med henblik på at undgå 
yderligere forværring af din tilstand, Klinisk Funktion har desuden vurderet, at dit 
helbred ikke vil forværres ved deltagelse i arbejdsmarkedsrettede aktiviteter, hvis 
dine skånehensyn tilgodeses. Allerød Kommune vil derfor fortsætte med at 
iværksætte den indsatsplan der blev anbefalet af det Rehabiliterende team ved 
visiteringen til ressourceforløb.    

Du har tidligere klaget over Allerød Kommunes afgørelse om visitering til 
ressourceforløb. Ankestyrelsen har i afgørelse fra juni 2016 vurderet, at du 
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opfylder betingelserne for et ressourceforløb, da det ikke kan udelukkes, at der er 
udviklingsmuligheder.  

Ønsker du benytte dig af dine klagemuligheder over Allerød Kommunes afgørelser 
eller den indsats der iværksættes, kan dette ske mundtligt eller skriftligt. Allerød 
Kommune vil herefter revurdere afgørelsen, og hvis ikke du får fuldt medhold i din 
klage videresende denne til behandling i Ankestyrelsen. Såfremt din klage 
omhandler din sagsbehandler eller sagsbehandlingen vil Jobcenterchefen, på 
vegne af borgmesteren, behandle klagen og orientere borgmesteren om 
besvarelsen. 

Som omtalt på mødet den 24. oktober agerer Allerød Kommune ud fra den 
gældende lovgivning. Jeg har stor forståelse for din situation og de udfordringer du 
oplever, men skal samtidig sikre, at lovgivningen overholdes og at alle muligheder 
for en tilbagevenden til arbejdsmarkedet er udtømte.  
 
Onsdag den 25. oktober har du tillige fremsendt en mail til undertegnede og 
borgmester Jørgen Johansen, hvori du beskriver, at du påtænker, at foretage en 
politianmeldelse. Dette er naturligvis dit valg.  

Jeg håber, at jeg med ovenstående, som aftalt, har fået besvaret dine spørgsmål.  

 

Med venlig hilsen  

Morten Bøgelund Andersen 
Direktør 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 


