
 
CF 2. kontor, område 1 

Bernstorffsgade 17 

1577 København V 

Telefon 

 

Ulf Baldrian Kudsk Harbo 

xxxxxxxx xxxx xx 

Xxxx xxxxxxxx 

CVR nummer: 64942212 

Journalnummer: xxxxxx-xxxx 

Kontaktoplysninger: 

Telefon 82565682 

www.kk.dk/digitalpost 

 

20. december 2017 

 

Svar på din henvendelse 
 

Denne besvarelse er stilet til Charlotte Pedersen, men sendes til dig, som repræsenterer 

borgeren. 

Du har den 18. oktober 2017 på vegne af Charlotte Pedersen indgivet en klage til 

Borgerrådgiveren over sagsbehandlingen i Jobcenter København - Center for Jobindsats. 

Borgerrådgiveren har videresendt klagen til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 

klagesagsteam. 

Klagesagsteamet i Centralforvaltningen behandler klager over sagsbehandlingen og afgørelser 

truffet af Jobcenter København, Center for Jobindsats. 

Centralforvaltningens klagesagsteam kan ikke give dig medhold i din klage. 

Af din henvendelse har vi udledt følgende: 

1. Du klager over, at det har taget 14 år at afklare dig til førtidspension og henviser til, at du 

siden 2009 har gået med krykkestokke, har fået el-scooter og har haft hjemmehjælp 

flere gange om ugen. 

2. Du klager over, at der ikke inden for en rimelig periode efter at din fleksjobbevilling blev 

påbegyndt en sag om førtidspension. Herudover anfører du, at der ikke er lavet de 

lovpligtige revurderinger af fleksjob rettidigt. 

3. Du klager over, at du ikke har fået en afgørelse med begrundelse og klagevejledning de 2 

gange, din sag har været forelagt rehabiliteringsteamet i januar 2016 og i september 

2016. 

4. Du anfører, at Københavns kommune gentagne gange ikke respekterer, at der er indgået 

aftale om, at Charlotte ikke skal have indkaldelser til møder eller andre brev fra 

jobcentret. Du henleder i klagepunkt nr. 5 opmærksomheden på lægelige advarsler om 

forværring af din tilstand. 

5. Du oplyser, at du flere gange har anmodet om at få rettet oplysninger i sagen, som du 

mener at have været forkerte, men at det ikke er sket efterfølgende. I den forbindelse 

oplyser du, at du har skrevet en mail til borgerrådgiveren den 11. august 2017 om 

denne problemstilling. 

 
 

Vores svar 
 

AD 1. 
 

Vi vurderer, at der ikke før den 12. september 2017 var dokumenteret en varig nedsættelse af 
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din arbejdsevne i et sådant omfang, at der var grundlag for at tilkende dig førtidspension.  
 

Vi vurderer også, at der har været et behov for en afklaring og udvikling af din arbejdsevne. 

Først herefter kunne kommunen tage endelig stilling til, om du kunne tilkendes førtidspension. 

Vi har lagt vægt på, at du den 1. juni 2007 fik afslag på førtidspension, og at afslaget blev 

stadfæstet af Beskæftigelsesankenævnet den 19. december 2007. Vi henviser i den 

forbindelse til begrundelsen i de to nævnte afgørelser, hvor det bl.a. fremgår, at det var en 

betingelse for at få førtidspension, at din arbejdsevne var afklaret, herunder i et fleksjob. 

Det fremgår af sagen, at du blev herefter visiteret til fleksjob den 22. juli 2011. 
 

Vi har også lagt vægt på, at du tilbage i 2009 fik afslag på førtidspension, og at afslaget blev 

stadfæstet af Beskæftigelsesankenævnet i 2010. Beskæftigelsesankenævnet var således 

enigt i kommunens vurdering i 2009 om, at du på daværende tidspunkt ikke var i målgruppen 

for førtidspension endnu. Vi henviser i den forbindelse til begrundelsen i de to nævnte 

afgørelser. 

Derudover har sagen har været forelagt Rehabiliteringsteamet 5. januar 2016. På mødet fandt 

Rehabiliteringsteamet, at sagen ikke var tilstrækkeligt belyst, og at sagen skulle sendes til 

Klinisk Funktion. 

Lægeattest fra 8. juli 2016 fra Klinisk funktion, Frederiksberg hospital, nævner, at der er tale 

om en multifaktorel problemstilling med både fysiske, psykiske og sociale komponenter, som 

medfører et samlet set væsentligt nedsat funktionsniveau. Det vurderes, at din tilstand er 

stationær og uden behandlingsmuligheder eller indikation for yderligere udredning. Det 

vurderes endvidere, at funktionsniveauet er varigt og betydende nedsat i en grad så selv 

almindelige dagligdags aktiviteter er svært overkommelige. Funktionsprognosen beskrives 

som dårlig, og fokus bør så vidt muligt være på at opretholde funktionsniveauet i dagligdagen. 

Det oplyses, at du har diagnoserne kroniske smerter UNS, whiplash syndrom, paranoid 

personlighedsstruktur, anden blandet angsttilstand, kronisk obstruktiv lungesygdom, astma 

og synsforstyrrelser uden specifikation. 

Sagen har været forelagt Rehabiliteringsteamet 12. september 2016,hvor 

Rehabiliteringsteamet indstillede til anden indsats i jobcentret. Siden forelæggelse for 

Rehabiliteringstemaet 12. september 2016 har du deltaget i en funktionsbeskrivelse i eget 

hjem. 

Funktionsbeskrivelsen viste, at du får hjælp af hjemmeplejen til almindelige 

dagligdagsgøremål, derudover har du fået bevilget hjælpemidler, såsom kørestol, el-scooter, 

køkkenstol og ude på badeværelset er der fastmonteret armlæn. 

Københavns Kommune har den 12. september 2017 efter en samlet faglig vurdering og på 

baggrund af ovenstående oplysninger anset det for dokumenteret, at det på grund af særlige 

forhold er helt åbenbart, at din arbejdsevne ikke kan forbedres, således at du kunne tilkendes 

førtidspension med virkning fra den 1. oktober 2017. 

Efter reglerne er det en betingelse for at tilkende førtidspension, at arbejdsevnen er varigt 

nedsat i et sådant omfang, at pågældende uanset mulighederne for støtte efter den sociale 

eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i stand til at blive 

selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. 

Der er i lovgivningen et krav om, at du som borger både skal være afklaret 

beskæftigelsesmæssigt og helbredsmæssigt, før du kan tilkendes førtidspension. 

Det skal ikke blot være sandsynliggjort, men enten være dokumenteret eller på grund af 

særlige forhold være helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres. 



AD 2. 
 

Vi henviser til svaret på spørgsmål 1 samt henviser til vores svar af 9. januar 2017. 

AD 3. 

Det fremgår af sagen, at kommunen den 30. september 2016 har truffet afgørelse om anden 

indsats, og at afgørelsen var ledsaget af begrundelse og klagevejledning. Vi skal hertil 

bemærke, at kommunen har notatpligt, og at det ikke fremgår kommunens journalnotat, at du 

har klaget over denne afgørelse om anden indsats inden for den 4 ugers klagefrist. 

Vi skal hertil bemærke, at din sag har været forelagt rehabiliteringsteamet i januar 2017, og at 

det på mødet blev besluttet, at sagen skulle udsættes med henblik på at indhente opdaterede 

lægelige oplysninger. 

Der skal ifølge reglerne foreligge en afgørelse fra kommunen, før sagen kan indbringes for 

Ankestyrelsen. 

Vi skal bemærke, at det fremgår af praksis fra Ankestyrelsen, at du som borger heller ikke 

kan klage over rehabiliteringsteamets indstilling i en sag. Det er begrundet i, at forelæggelsen 

af sager for rehabiliteringsteamet er en del af kommunens sagsbehandling. 

Da der ikke foreligger en afgørelse i forlængelse af mødet i rehabiliteringsteamet i januar 

2016, kunne sagen på dette tidspunkt ikke indbringes for Ankestyrelsen. 

AD 4. og 5 
 

Vi henviser til svar af 4. august 2015 og vores svar af 9. januar 2017 fra Centralforvaltningen, 

hvor det bl.a. fremgår, at der på det tidspunkt ikke forelå oplysninger i din sag, der indikerede, 

at du ikke var i stand til at møde op til samtale i jobcentret. Derudover henvises til besvarelse 

af 28. maj og 16. juli 2014. 

I forhold til den hacket mail, så indgik den ikke i den videre sagsbehandling, da det blev klart, 

at den pågældende e-mail ikke var fra dig. Sagen om fup-mailen og hvorvidt samtalerne kunne 

foregår i dit hjem, har ikke noget med hinanden at gøre. Det ses også i din sag, at der 

efterfølgende undtagelsesvis blev afholdt samtale på din bopæl den 11. november 2015. 

Vi henviser til vores mail besvarelse af 15. februar 2017. 

AD 6. 

Vi skal bemærke, at kommunen har notatpligt, og at det ikke fremgår af kommunens 

journalnotat, at du den 11. august 2017 har rettet henvendelse til Borgerrådgiveren vedrørende 

oplysninger om manglende notatpligt. 

I den forbindelse bemærker vi, at kommunen løbende har partshørt dig i sagen og givet dig 

mulighed for at udtale dig. 

Samlet set finder vi ikke anledning til at kritisere kommunens sagsbehandling. 

 
 

Venlig hilsen 

Søren Juulsen 

Jurist 
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Regler 

 

Lov om social pension § 16 om førtidspension 

 

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen §§ 9-11 om opgaver, formål 

og sammensætning af rehabiliteringsteam 

Retssikkerhedslovens § 50 om Ankestyrelsen 

 

Praksis 

 

Ankestyrelsens principafgørelse 84-15 om målgruppen for førtidspension 

 

Ankestyrelsens principafgørelse 83-15 om ressourceforløb, ansøgning og helhedsvurdering 

 

Ankestyrelsens principafgørelse 26-14 om klage over rehabiliteringsteamets indstilling 

 
Vedr. Københavns kommunes henvisning til ovenstående Ankestyrelsespraksis mener 
Aktions- og støttegruppen Liv Over Lov - http://www.livoverlov.nu/ - følgende: 
 
Principafgørelse 84-15 handler om mennesker under 40 år, så den kan ikke med rette bru- 
ges af Københavns kommune i Charlottes sag. Charlotte var 40 år, da hun i 2003 var udsat 
for en alvorlig trafikulykke, der forårsagede, at hun blev livsvarig fysisk handicappet. Det  
er simpelthen ikke rimeligt, at Københavns kommune var næsten 14 år om at afklare Char- 
lottes livsvarige handicap før de bøjede sig og tildelte hende en berettiget førtidspension. 
 
Principafgørelse 83-15 fastslår, at “Kommunen skal se borgerens ansøgning i lyset af alle  
de muligheder, der findes for hjælp til forsørgelse og udvikling med henblik på, at borgeren  
fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet.” 
 
Københavns kommune misbruger alt for ofte Ankestyrelsens principafgørelser for egen  
vindings skyld. Og alt for ofte laver de ikke den lovpligtige helhedsvurdering, idet kom- 
munen stort set aldrig tager stilling til om et skånejob på førtidspension kunne hjælpe  
en borger til at opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. 
 
Skånejobmuligheden for førtidspensionister er altså en del af Lov om Aktiv Beskæfti- 
gelsesindsats jævnfør § 2, nr. 6, § 51, § 52, nr. 2 og § 53, stk. 4. 

 

Principafgørelse 26-14 fastslår, at ”Når sagen har været forelagt for teamet, og teamet  
har afgivet indstilling i sagen i overensstemmelse med § 25 a, stk. 3, er kommunen  
forpligtet til at træffe en afgørelse.” 
 
Københavns kommune udsætter alt for tit rehabiliteringsteammøder i helt op til 2 år for  
at gennemtvinge flere lægelige undersøgelser eller flere undersøgelser af borgernes  
funktionsevne, selvom der oftest foreligger massiv dokumentation igennem mange år. 
 
Da Ankestyrelsen er op til et helt år om at behandle en klagesag, udnytter bl.a. Køben- 
havns kommune groft principafgørelse 26-14, hvilket har den konsekvens for borgerne, 
at de skal vente i helt op til 3 år på at få en afslutning på sin sag, efter den har været  
forelagt et rehabiliteringsteam. 
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