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Cpartsrepræsentant 
 

 

Fra: Cpartsrepræsentant <Cpartsrepræsentant@gmail.com> 

Sendt: 30. juli 2021 12:45 

Til: borgmester@stevns.dk; jacobkri@stevns.dk; lineklay@stevns.dk; 

mikkelra@stevns.dk; Sejer Folke (Ø); thomover@stevns.dk 

Emne: Principiel klage over jobcentersagsbehandling. Ulovlig selvforsørgelsespraksis 

Vedhæftede filer: 2016-11-22. BIF-borgmesters svar på ulovlig selvforsørgelsespraksis.pdf; 

2021-07-20. Underskrevet fuldmagt til partsrepræsentant.pdf; 2021-07-27. 

Jobcenterpres forværrer helbred.mp3; 2021-07-27. Konflikt om antal ugentlige 

arbejdstimer.mp3; 2021-07-27. SB-notat om telefonisk jobsamtale.pdf; 2021-07-27. 

Screenshot af lydoptagelse af telefonisk jobsamtale.pdf; 2021-07-27. Ulovlig 

selvforsørgelsespraksis.mp3; 2021-07-28. Anmodning om statusattest LÆ121.pdf; 

2021-07-28. Genvurdering - afgørelsen af 09-07-2021 fastholdes.PDF; Forskellen på 

lønindtægter og ressourceforløbsydelse.pdf 

 

Borgmester Anette Mortensen og de 5 byrådsmedlemmer af udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv 

og Turisme - Mikkel Lundemann Rasmussen, Line Krogh Lay, Thomas Overgaard, Jacob Panton- 

Kristiansen og Sejer Folke Henriksen, Rådhuspladsen 4, 4660 Store Heddinge 

Afsender: Cpartsrepræsentant for Cborger, cpr-nr. xxxxxx-xxxx 

Principiel klage over jobcentersagsbehandling. Ulovlig selvforsørgelsespraksis 

På baggrund af den telefoniske jobsamtale Cborger havde med en ny sagsbehandler i 

kontanthjælpsafdelingen i Stevns kommune den 27. juli 2021, klager jeg principielt over, at 

jobcentret har en ulovlig selvforsørgelsespraksis. 

Jeg beder derfor om at få helt konkret skriftligt svar på spørgsmålet: 

Er det byrådet eller den øverste ledelse i Arbejdsmarked Stevns der har vedtaget en 

selvforsørgelsespraksis i jobcentret, som stiller Stevnsborgere, der ifølge Ankestyrelsen har en 

varigt nedsat arbejdsevne på maximalt 20-25 arbejdstimer ugentligt, økonomisk meget ringere 

med en lønindkomst på 20-25 arbejdstimer ugentligt end de er stillet, når de modtager 

forsørgelsesydelser inkl. § 34 særlig boligstøtte fra kommunen, og at de stilles økonomisk 

ekstremt meget ringere, når de blev sygemeldt fra et arbejdsliv, hvor de udførte arbejdsopgaver i 

37 timer ugentligt, som de fik udbetalt løn for? 

Begrundelse: 

Vedrørende de tre vedhæftede lydklip, findes der transcripts af dem nederst i denne mail. 

1 minut og 12 sekunder inde i lydklippet ”2021-07-27. Ulovlig selvforsørgelsespraksis”, bevises det, at 

den nye sagsbehandler i kontanthjælpsafdelingen, som Cborger havde en telefonisk jobsamtale med 

den 27. juli 2021, vejledte ham ulovligt om: citat: 

”at 25 timers stilling er tilsvarende til selvforsørgelse, fordi når lønniveauet er højere end 

kontanthjælpstaksten, det vurderes selvforsørgelse”. 

Lydklippet ”2021-07-27. Konflikt om antal ugentlige arbejdstimer”, beviser, at den eskalerende og 

uløste konflikt om antallet af de ugentlige arbejdstimer, Cborger maximalt kunne udføre 

arbejdsopgaver i under hans 1 år og 5 måneder lange virksomhedspraktik i Dvirksomhed, fortsætter 

for fuld styrke til meget stor psykisk overbelastning for Cborger. 
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De tre vedhæftede lydklip er klippet ud af lydoptagelsen af Cborgers telefoniske jobsamtale den 

27. juli 2021 med den nye sagsbehandler i kontanthjælpsafdelingen, og Cborger har i vedhæftede 

fil ”2021-07-20. Underskrevet fuldmagt til partsrepræsentant” oplyst, at alle møder i Stevns 

kommune – fysiske som telefoniske – bliver lydoptaget. 

Jeg kan oplyse, at Cborgers nye sagsbehandler i vedhæftede fil: ”2021-07-27. SB-notat om 

telefonisk jobsamtale” ikke har ført det til notat, at hun vejledte Cborger ulovligt om, ”at når 

lønniveauet er højere end kontanthjælpstaksten, det vurderes selvforsørgelse”. 

Arbejdsmarkedsforvaltningens selvforsørgelsespraksis er principielt ulovligt 

Den 22. november 2016 modtog jeg og en anden københavner efter et foretræde for 

beskæftigelses- og integrationsudvalget i Københavns kommune vedhæftede skriftlige svar fra 

cand.jur. Anna Mee Allerslev, som på det tidspunkt var borgmester for udvalget. 

På vores opfølgende spørgsmål efter foretrædet for udvalget om, hvor det præcist står i loven, at 

man er selvforsørgende, når man i et job kan arbejde i f.eks. 21 timer om ugen selvom man har 

lægedokumenterede og arbejdsprøvningsdokumenterede varige og væsentlige begrænsninger i sin 

arbejdsevne, svarede Anna Mee Allerslev i vedhæftede fil ”2016-11-22. BIF-borgmesters svar på 

ulovlig selvforsørgelsespraksis”; citat: 

”Det fremgår ikke af loven, at man er selvforsørgende, når man kan arbejde 21 timer om ugen. 

Man er selvforsørgende, når man ikke modtager en forsørgelsesydelse fra kommunen.” 

Det er derfor dybt kritisabelt, at Stevns kommunes har den ulovlige selvforsørgelsespraksis her 

næsten 5 år efter jeg og en anden modtog Anna Mee Allerslevs svar. 

Den er principiel, fordi Stevns kommunes ulovlige selvforsørgelsespraksis ikke kun rammer Cborger. 

Den rammer alle Stevnsborgere, som har en sammenlignelig sag i jobcentret. 

Cborger og andre Stevnsborgere med sammenlignelige sager i jobcentret stilles meget ringere 

økonomisk med Stevns kommunes ulovlige selvforsørgelsespraksis 

Når loven ifølge Anna Mee Allerslev fastslår, at man er selvforsørgende, når man ikke modtager 

forsørgelsesydelse fra kommunen, er man ikke berettiget til at få udbetalt § 34 særlig støtte til høje 

boligudgifter fra kommunen, som f.eks. Cborger har fået i alle de år, jobcenter Stevns har fastholdt 

ham på et forsørgelsesgrundlag på kontanthjælpsniveauet for enlige uden børn. 

Jeg vedhæfter filen ” Forskellen på lønindtægter og ressourceforløbsydelse”, som beviser, at Stevns 

kommune stiller Cborger meget ringere økonomisk end hans nuværende samlede offentlige 

forsørgelsesgrundlag uanset om der er tale om lønindtægt for 20 arbejdstimer ugentligt eller 25 

arbejdstimer ugentligt. 

Cborger ville med en netto lønindkomst for 20 arbejdstimer ugentligt til mindstelønnen på 120,- kr. 

i timen inkl. 567 kr. i boligstøtte fra Udbetaling Danmark få 2.564,80 kr. mindre udbetalt om 

måneden end hans nuværende samlede offentlige forsørgelsesgrundlag. 

Cborger ville med en netto lønindkomst for 25 arbejdstimer ugentligt til mindstelønnen på 120,- kr. 

i timen inkl. 567 kr. i boligstøtte fra Udbetaling Danmark få 1.028,60 kr. mindre udbetalt om 

måneden end hans nuværende samlede offentlige forsørgelsesgrundlag. 

Cborger bliver stillet ekstremt meget ringere økonomisk i forhold til hans tidligere arbejdsliv 

på 37 ordinære arbejdstimer ugentligt 
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Cborger blev sygemeldt fra et arbejdsliv på ordinære vilkår, hvor han fremmødte på sine tidligere 

arbejdspladser i 42 timer ugentligt. Her udførte Cborger arbejdsopgaver i 37 arbejdstimer ugentligt, 

som han fik udbetalt løn for, og i de resterende 5 timer ugentligt afholdte han pauser. 

Da Cborger var ansat i Avirksomhed i 2011, fik han gennemsnitligt udbetalt netto 14.203,90 kr. i løn 

om måneden. Med en netto lønindtægt for 20 arbejdstimer ugentligt i 2021 ville Cborger få 

6.488,50 kr. mindre udbetalt om måneden og med en netto lønindkomst for 25 arbejdstimer 

ugentligt ville han få 4.385,30 kr. mindre udbetalt om måneden end han nu får udbetalt netto i 

kontanthjælp inkl. 598 kr. i boligstøtte fra Udbetaling Danmark. Cborger kan ikke få udbetalt § 34 

særlig støtte, når han som selvforsørgende ikke modtager en forsørgelsesydelse fra kommunen. 

Da Cborger var ansat i B-og-C virksomhederne i 2013, fik han gennemsnitligt udbetalt netto 

14.081,52 kr. i løn om måneden. Med en netto lønindtægt for 20 arbejdstimer ugentligt i 2021 ville 

Cborger få 5.799,12 kr. mindre udbetalt om måneden og med en netto lønindkomst for 25 

arbejdstimer ugentligt ville han få 4.262,92 kr. mindre udbetalt om måneden end han nu får 

udbetalt netto i kontanthjælp inkl. 598 kr. i boligstøtte fra Udbetaling Danmark. 

Kommentarer til vedhæftede genvurderingsafgørelse fra jobcentret af 28. juli 2021 

Kun 2 dage efter jeg sendte min klage over jobcentrets afgørelse om ulovligt at sætte Cborger 

tilbage på kontanthjælp som fuldt raskmeldt og jobparat efter ophør af hans andet ressourceforløb, 

modtog jeg vedhæftede genvurderingsafgørelse af 28. juli 2021 fra jobcentret. 

Jobcentret har ikke foretaget nogen som helst form for reel genvurdering, da jobcentret bare har 

copy-pastet mine fastholdelsesklagepunkter ind i afgørelsen uden på nogen som helst måder at 

vurdere, om der er grundlag for at give mig helt eller delvist medhold – herunder især min 

forventning om, at jobcentret indhentede nye oplysninger fra Cborgers læge, inden jobcentret 

fremsendte den genvurderede afgørelse. 

Jeg kan oplyse, at Cborgers nye sagsbehandler i kontanthjælpsafdelingen har sendt en LÆ 121 

anmodning om en statusattest til Cborgers læge den 28. juli 2021. Den er vedhæftet. 

I DUHK’s praksisnyt nr. 50 af 20. april 2021 fremgår det; citat: ”at kommunernes opgave i forhold til at 

foretage genvurdering i klagesager er en pligtopgave, som de har fået pålagt. Kommunerne må 

således tilrettelægge opgaven på en sådan måde, at der bliver foretaget en reel genvurdering af 

klagesagerne.” 

Afslutningsvis beviser lydklippet ”2021-07-27. Jobcenterpres forværrer helbred”, at Cborger kun får 

det dårligere af alt det pres fra jobcentret. Dette faktum forholder jobcentret sig heller ikke til på 

nogen som helst måde i genvurderingsafgørelsen, hvilket er dybt kritisabelt, da det er et 

grundlæggende princip i beskæftigelseslovgivningen, at borgernes helbredstilstand hverken må 

blive forværret af jobcenterkontaktforløb eller af jobindsatser. 

Med venlig hilsen 

 Cpartsrepræsentant 

Vedhæftede filer: 

2016-11-22. BIF-borgmesters svar på ulovlig selvforsørgelsespraksis 

2021-07-20. Underskrevet fuldmagt til partsrepræsentant 

2021-07-27. Jobcenterpres forværrer helbred (11 sekunders lydklip) 

2021-07-27. Konflikt om antal ugentlige arbejdstimer (1 minut og 6 sekunders lydklip) 

2021-07-27. SB-notat om telefonisk jobsamtale 

2021-07-27. Screenshot af lydoptagelse af telefonisk jobsamtale 
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2021-07-27. Ulovlig selvforsørgelsespraksis (1 minut og 25 sekunders lydklip) 

2021-07-28. Anmodning om statusattest LÆ121 

2021-07-28. Genvurdering - afgørelsen af 09-07-2021 fastholdes 

Forskellen på lønindtægter og ressourceforløbsydelse (OBS. Filen indeholder også beviser på 

Cborgers indtægter både hans offentlige forsørgelsesgrundlag, lønsedler for, hvad Cborger ville kunne 

få udbetalt i netto løn for henholdsvis 20 og 25 arbejdstimer ugentligt i 2021, lønsedler fra B-og-C 

virksomhederne samt Skat’s årsopgørelse for 2011, hvor det fremgår, hvad Cborger havde i 

bruttoindkomst og hvor mange arbejdstimer, han havde i den periode, hvor han var ansat i 

Avirksomhed) 
 

Transcripts af de tre vedhæftede lydoptagelsesklip 

2021-07-27. Jobcenterpres forværrer helbred (11 sekunders lydklip) 

Sagsbehandler: ”På baggrund af dét, din mor siger, at du er sygemeldt 22. juli i 6-8 uger.” 

Cborger: ”Ja, det bliver jeg nødt til, for jeg kan ikke klare alt det her pres. Jeg får det kun dårligere af 

det.” 
 

2021-07-27. Konflikt om antal ugentlige arbejdstimer (1 minut og 6 sekunders lydklip) 

Sagsbehandler: ”Og fra 1. august, det skal være personligt. Er du i stand til at deltage til personlige 

samtaler.?” 

Cborger: ”Nej, nej, det er jeg ikke. Jeg lider af dét, der hedder menneskefobi, så jeg er ikke god til nye 

mennesker. Så det er heller ikke skide godt, at jeg har fået ny sagsbehandler oveni. Jeg kender ikke dig, 

og jeg er ikke god til nye mennesker. Så nej, det er ikke specielt godt.” 

Sagsbehandler: ”Jeg kan godt forstå, at det er en frustration, fordi du får en ny sagsbehandler, men 

når du søger om kontanthjælp, er det en helt ny sag.” 

Cborger: ”Det er jo fordi, jeg skal have et overlevelsesgrundlag. Jeg har jo været på ressourceforløb før 

det her jo. Og jeg er bare blevet dømt 100 % jobparat, selvom jeg ikke er det.” 

Sagsbehandler: ”Det er ikke 100 %. Jeg har set, at der blevet vurderet, at du har en arbejdsevne, som 

tilsvarer, at du har 25-26 timer, som er tilsvarende til selvforsørgelse.” 

Cborger: ”Det passer så ikke helt. Jeg har 19 til 20.” 

Sagsbehandler: ”Det kan jeg ikke se på sagen, så derfor jeg kan ikke gribe mig til det. Her er jeg, den 

du får som sagsbehandler, fordi du er vurderet med den arbejdsevne 25-26 timer, og det er herfra, vi 

skal starte et samarbejde, og se, hvordan jeg kan hjælpe dig, og hvad kan vi gå videre med.” 
 

2021-07-27. Ulovlig selvforsørgelsespraksis (1 minut og 25 sekunders lydklip) 

Sagsbehandler: ”Jeg fuldstændig respekterer de oplysninger i forhold til sygemelding, og jeg kan godt 

forstå, at du selv postulerer, at lige nu, du kan ikke magte jobsøgning, aktivering eller noget som helst i 

forhold til krav. Det jeg respekterer, og jeg opretter en sygemelding frem til, jeg modtager svar fra din 

egen læge. Og selvfølgelig vi drøfter situationen videre, efter jeg har modtaget svar fra din læge. Men i 

dag er jeg nødt til at give dig en vejledning i forhold til lovgivningen under kontanthjælp.” 

Cborger: ”Jamen, du giver den bare gas. Lad os få det overstået.” 

Sagsbehandler: ”Det, som generelt set, skal du være oplyst om, er, at som kontanthjælpsmodtager 
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jobparat, er du forpligtet til at stå til rådighed for jobsøgning og selvfølgelig vi tager stilling til dét, at du 

har nogen sygdomme, hvilket betyder, at vi kan lave en individuel plan på baggrund af dine ønsker, på 

baggrund af dine drømmejobområder, hvilke stillinger, du vil søge. Og du kan godt søge 

deltidsstillinger. Det betyder, at det kunne være vikarjobs som direkte deltidsstillinger, som tilpasser til 

dit behov. Og stadig, jeg kan godt sige til dig, at 25 timers stilling er tilsvarende til selvforsørgelse, fordi 

når lønniveauet er højere end kontanthjælpstaksten, det vurderes selvforsørgelse.” 


