
Kommunal whistleblower
forfølges af Frederiksberg Kommune

– Pressemeddelelse 

Foreningerne Jobcentrets Ofre og Næstehjælperne afolder demonstration den 5. april 2017, kl. 
16-18 ved Frederiksberg Rådhus tl fordel for whistleblower Biten Vivi Jensen, der har afsløret en 
række dybt kritsable forhold i Frederiksberg Kommunes socialforvaltning samt givet en skarp og 
ofentlig kritk af kommunens sagsbehandling.l

Afsender: De sociale modstandsbevægelser: Jobcentrets Ofre, Næstehjælperne

Emne: Demonstraton foran Frederiksberg  ådhus, d. 5. april kl. 16-18 (facebook-event)

Kontakt: Ulla Curdt

tlf: 30 89 23 56

ullacurdt@gmail.com

Esben Maaløe

tlf: 52 80 35 40

acebone@gmail.com

Den er helt gal på Frederiksberg:

I sin td – først som visitator, senere håndplukket sundhedsfaglig medarbejder ved Frederiksberg 

Kommunes rehabiliteringsteam – så Biten  ivi Jensen tng, som ikke bør forekomme i en kommune.

•  Borgere bliver bevidst uretmæssigt parkeret på kontanthjælpslignende ydelser i årevis uden at få 
deres sag aflaret.

•  Borgere bliver grof omsorgssvigtet.

•  Opfordringer tl "sløret" sagsbehandling – den kommunale mørkelygte.

• Ansate instrueret: "I orden, hvis de gamle får mere ondt".

• Ansate påbudt psykolog-konsultaton, så de kunne håndtere en mere hård linje over for borgerne.

• Faglige protester fra personalet afejes af ledere. 

Chikane, mobning og fyring

Biten gjorde konstant indsigelser, og da chikanerier og forsøg på at banke hende på plads ikke virkede, har 

kommunen siden både fyret hende og politanmeldt hende for brud på tavshedspligten. Som et direkte 

personligt slag har man samtdig frakendt hende de sygedagpenge, hun har modtaget i den eferfølgende 

periode, hvor hun var helt knust af både mobning, eferfølgende fyring, familiedødsfald, politransagning 

efer anklage fra kommunen og en række andre traumatske personlige oplevelser. Kommunen påstår, at 

Biten har begået socialbedrageri for ca. 90.000 kr., men vil ikke melde bedrageriet tl politet – hvilket 

regeringen ellers opfordrer kommunerne tl.

"Hvis jeg virkelig har begået det sociale bedrageri, som kommunen nu anklager mig 
for, så bør de faktsk melde mig tl politett det har jeg opfordret dem tl.l Det vil de dog 
ikke, selv om regeringen ellers direkte henstller tl kommunerne, at de politanmelder 
den slags" siger Biten.

Til gengæld har man, efer at Biten omtalte en række pinlige sager i Dagbladet Informaton, anmeldt hende 

for brud på tavshedspligten, hvilket bl.a. har medført politransagning i Bitens hjem. Politet har allerede 

afgjort, at hun intet strafart har sagt i artklen, men ved ransagningen fandt de en række sager fra  

kommunen, som Biten påtænkte at lække tl pressen, fordi de påviste direkte utlstedelig og ulovlig 

sagsbehandling i Frederiksberg Kommune.
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https://www.facebook.com/groups/1490301027910427/
https://www.information.dk/indland/2017/04/oensker-boerneboern-vokse-usolidarisk-samfund
https://www.facebook.com/events/1615737701807135/
https://www.facebook.com/groups/1013632195419628/


Frederiksberg Kommune søger at lukke munden på tidl. medarbejder.

I de sociale modstandsbevægelser betragter vi klart forløbet som kommunal chikane retet mod en ærlig og 

samvitghedsfuld medarbejder, der har haf borgerne frem for budgeterne på sinde, med det formål at 

bringe kritkken tl ophør og – hvem ved – måske sende et signal tl andre medarbejdere, der også synes, at 

noget er galt.

Biten har uselvisk kæmpet borgernes sag hele vejen igennem, og hun har endog fungeret som bisidder og 

partsrepræsentant både på Frederiksberg og i en række pressemæssigt højtproflerede sager i København, 

hvor hun bogstaveligt talt har reddet en række meget syge borgere fra yderligere formålsløse og 

torturlignende arbejdsprøvnings- og ressourceforløb.

1. Det kan ikke passe, at ofentlige ansate i stadigt stgende grad får mundkurv på.

2. Det kan ikke passe, at kritk af et sygt system skal medføre personlig ruin.

3. Det kan ikke passe, at kommunerne på denne måde søger at agere både jury, dommer og bøddel 
over for mennesker, der er dem i vejen! Hvorfor vil Frederiksberg Kommune ikke politanmelde? 
Hvorfor ønsker man ikke en uvildig juridisk undersøgelse?

Derfor har vi arrangeret demonstratonen d. 5/4 kl. 16 

- for at vise alle, at når kommunerne ikke vil holde med borgerne, så må borgerne holde med hinanden.

Bilag:

Foreløbigt program for demonstratonen

Billeder

Presseomtale

Fakta om Frederiksberg 
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Foreløbigt program for demonstrationen:

Tid og sted: Torsdag d. 5. april kl 16-18 ved Frederiksberg  ådhus

Opdateret program kan løbende ses i det Facebook-event vi har opretet på demonstratonen

• VELKOMST 

Forhåbentlig ved Anne Marie Helger. Ellers bliver det hendes lærling, Tanja Zabell

• CHRISTA, borger i Frederiksberg Kommune 

fortæller, hvordan Frederiksberg kommune svigtede hende og hvordan Biten hjalp 

• KIM MADSEN, formand, jobcentrets ofre.

om hvordan hans politske aktviteter er forsøgt bremset 

• JOBCENTERSANGEN

Fællessang (teksten kan ses på htp://bit.ly/jobcentersangen 

• BITTEN VIVI JENSEN 

I stedet for evindelige taler, springer Biten denne gang ud som fuldblods beat-poet! 

• SYGEHISTORIER

To historier fra frederiksbergborgere om at være syg på Frederiksberg

• MAIA KAHLKE LORENTZEN OG LAURA TAMS 

om myndigheders kontrol og overvågning 

• MUSIKALSK INDSLAG

• JAN HOBY

næstformand i Landsforeningen for Socialpædagoger om angrebet på ytringsfriheden

• HARALD HARALD

samfundsrevser, revolutonspoet 
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• Indlæg fra whistleblower-organisatonen VERON
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Billeder

Disse billeder kan anvendes på web eller tryk hvis de krediteres: foto: Aage Christensen – men kun i 

forbindelse med omtale af demonstratonen d. 5/4 2018 foran Frederiksberg  aadhus

Kommunal whistleblower forfølges af Frederiksberg Kommune – Pressemeddelelse  s.l 5/8



Presseomtale

Jeg ønsker ikke, at mine børnebørn skal vokse op i et usolidarisk 
samfund – artikel

Artklen der fk Frederiksberg Kommune tl at anmelde Biten for brud på tavshedspligten

Link: Informaton 4. april 2017

Det gik op for mig, at meget af sagsbehandlingen var et spil for galleriet, siger Biten Vivi Jensen om sit 

abejde i et rehabiliteringsteam i Frederiksberg Kommune.l Det er det team, der skal vurdere, om kronisk 

syge borgere skal indstlles tl feksjob eller førtdspension.l

Whistleblower anmeldes til politiet – video

Biten omtaler demonstratonen d.l 5/4 20172

Link: DKDOX.T  13. marts 2018

Brød tavsheden om behandling af syge borgere.l
Update handler denne gang om Biten Vivi Jensen, tdligere ansat ved  
Frederiksberg Kommune som visitator og sundhedsfaglig medarbejder.l
Varighed: 2½ minut

Tidligere ansat i kommune: "Svært syge bliver kostet rundt i 
manegen" – artikel

Biten om situatonen for syge borgere i landets kommuner

Link: Av  isen.dk 11. jun. 2017  

Jobcentrenes tlbud tl arbejdsløse skader tt mere end de gavner. 

Sådan lyder den kontante udmelding fra ergoterapeuten Biten  ivi Jensen, der er partsrepræsentant.

Vladimira får førtidspension

En af de sager hvor Biten som partsrepræsentant fk  

afgørende betydning.l

62-årige Vladimira Kristensen er stærkt svækket af  

sygdom.l Hun har tdligere brækket ryggen, har svært  

ved at gå på grund af leddegigt, og så lider hun af angst,  

en invaliderende tarm-sygdom og lungekræf.l

Alligevel afviser Københavns Kommune at give hende førtdspension efer 20 år på kontanthjælp.l

Link: T 2Lorry 12. aug. 2017 og T 2Lorry 2. juni 2017
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https://www.tv2lorry.dk/artikel/lider-af-alvorlige-sygdomme-kommune-naegter-hende-foertidspension
https://www.tv2lorry.dk/nyheder/12-08-2017/1930/vladimira-far-fortidspension
https://www.avisen.dk/tidligere-ansat-i-kommune-svaert-syge-bliver-kostet_448401.aspx
https://www.avisen.dk/tidligere-ansat-i-kommune-svaert-syge-bliver-kostet_448401.aspx
http://dkdox.tv/videos/Whislebloweranmeldttilpolitiet
https://www.information.dk/indland/2017/04/oensker-boerneboern-vokse-usolidarisk-samfund


Fakta om Frederiksberg

Den socialt bæredygtige kommune

Frederiksberg Kommune vil gerne være en ”socialt bæredygtg by” hvor man ”i fællesskab ønsker at tage 

hånd om de borgere som har det svært”. Det kan man læse på den konservatve Borgmester Jørgen 

Glenthøjs egen webside. Tal fra virkeligheden fortæller dog en noget anden historie.

Sparer 55 millioner på ældreområdet.

Hvor man i 2012 brugte 50.132 kr. pr borger over 65 år, 

brugte man i 2017 kun 47.181 kr. Det giver en samlet 

besparelse på 54.921.431 kr, altså næsten 55 mio – alene på 

ældreområdet. Selv i 2014, hvor regeringens ældremilliard 

ellers kom på banen, fortsate Frederiksberg Kommune 

besparelserne på ældreområdet. Frederiksbergs ældre fk 

ikke meget glæde af den milliard.

Kilde: Egne beregninger på tal fra htp://noegletal.dk

Kvart så mange kronisk syge borgere i Frederiksberg kommune - med 
et snuptag!

I 2012 tlkendte Frederiksberg 237 

førtdspensioner tl syge borgere. Da 

førtdspensionsreformen fk efekt i 

2013, faldt antallet omgående med 73% 

tl kun 63 borgere. 

I 2016 har kommunen blødt en anelse 

op, og tlkendt 103 nye 

førtdspensioner. Det er stadig et fald 

på 57% i forhold tl niveauet i 2012, året 

før førtdspensionsreformens efekt. Det 

er ikke realistsk at forestlle sig at det 

fald ene og alene skyldes at man var for rundhåndet i 2012, og det er slet ikke realistsk at forestlle sig at 

befolkningssundheden på Frederiksberg pludselig har taget et markant hop tl det bedre. Billedet er klart, 

der er foretaget en benhård økonomisk manøvre på bekostning af syge og udsate borgere.
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Kilde: Danmarks Statstk

http://noegletal.dk/
https://www.dr.dk/nyheder/politik/valg2015/aeldremilliard-bliver-slugt-af-kommunale-budgetter
https://www.dr.dk/nyheder/politik/valg2015/aeldremilliard-bliver-slugt-af-kommunale-budgetter
https://www.dr.dk/nyheder/politik/valg2015/aeldremilliard-bliver-slugt-af-kommunale-budgetter
http://www.glenthoej.dk/?p=10183
https://ast.statistikbank.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=FOP1&PLanguage=0&PXSId=0&wsid=cflist


Frederiksberg stiller fest krav til kronisk syge ældre.

De såkaldte ”ressource-forløb” er længerevarende forløb med henblik på at udvikle og udrede arbejdsevne. 

Forløbene er tltænkt unge under 40 år, men 3,3% af forløbene bliver på landsplan brugt på ældre kronisk 

syge borgere over 60 år.

Men der er en anden ordning der er direkte møntet på disse borgere: Senior-førtdspension. Denne ordning 

eksisterer fordi man indser at det er nytesløst at forsøge at udvikle arbejdsevne på mennesker der alligevel 

snart skal pensioneres på folkepension.

Hvor man på landsplan udsæter 3,3% af de ældre syge for disse opsætende og opslidende forløb uden 

nogen reel udsigt (kun 3% af alle ressourceforløb ender som ønsket) vælger man i Frederiksberg at udsæte 

hele 10,5% af de kronisk syge ældre for denne overfødige prøvelse. Fordelen er at man slipper for at give 

dem senior-førtdspension. Ældre, syge mennesker er altså et spareobjekt på Frederiksberg.

Kilde: Altnget.dk

41% af indklagede kommunale afgørelser på socialområdet omgøres 
ved Ankestyrelsen

Herunder omgøres ikke mindre end 90% af indklagede kommunale afgørelser på børnehandicap-området. 

Det er høje tal i sig selv, men når man betænker at Ankestyrelsen har en klar slagside i afgørelserne (f.eks. i 

sager om førtdspension) tl fordel for kommunerne, og når man ydermere betænker at langtfra alle 

borgere har indblik, ressourcer og ganske simpelt kræfer, tl at anke, ja så er det nærliggende at 

konkludere at de 41% fejlafgørelser kun udgør toppen af isbjerget.

kilde: Ankestyrelsen, 2017
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https://www.altinget.dk/arbejdsmarked/artikel/600-aeldre-anbragt-i-jobtilbud-for-unge
https://www.ugebreveta4.dk/trods-massiv-kritik-kommuner-faar-medhold-i-9-ud-af-1_20886.aspx
http://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/jun/stor-forskel-paa-kommunernes-omgoerelsesprocenter/
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