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Liv Over Lov
SV: Rykker for svar på Liv Over Lov's 4 generelle, principielle og åbne spørgsmål

Til Aktions- og støttegruppen Liv Over Lov - Charlotte Pedersen, Bitten Vivi Jensen, Helle Prehn og Johnny Jensen
Tak for jeres henvendelser senest den 10. september.
Kommunalbestyrelsen påtager sig naturligvis sit ansvar for, at sikre at lovgivningen overholdes i forvaltningen, også
på arbejdsmarkedsområdet.
Det forhold, at en borger ikke kan arbejde på fuld tid svarende til 37 timer ugentligt, medfører ikke i sig selv, at
borgeren har ret til et fleksjob. En borger har mulighed for at være selvforsørgende på et mindre timetal, herunder
evt. i en deltidsstilling. En borger kan dermed godt være jobparat på trods af, at borgeren ikke kan arbejde 37 timer
om ugen. Dette er i overensstemmelse med Ankestyrelsens praksis.
For god ordens skyld kan jeg afkræfte, at praksis ikke skyldes et hensyn om at spare penge. Når en borger får løn og
fleksløntilskud i stedet for fuld offentlig forsørgelse skyldes det, er det et udtryk for, at borgere generelt har glæde
af en tilknytning til arbejdsmarkedet med de sociale kontakter, som det giver, ligesom vi som samfund har glæde af,
at alle bidrager med det, som de kan.
Der tages naturligvis udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og barrierer i forhold til at komme i
beskæftigelse.
Venlig hilsen
Anette Mortensen
Borgmester
Stevns Kommune
Mobil
22 94 04 33
Telefon 56 57 50 10
anetmort@stevns.dk
stevns.dk
Sådan behandler vi personoplysninger

Fra: Liv Over Lov <livoverlov@gmail.com>
Sendt: 10. september 2021 13:44
Til: kb.Anne Munch <AnnMunch@stevns.dk>; kb.Bjarne Nielsen <BjarNiel@stevns.dk>; Borgmester
<Borgmester@stevns.dk>; kb.Ellen Knudsen <EllenKnu@stevns.dk>; kb.Flemming Petersen <FlePet@stevns.dk>;
kb.Helen Sørensen <HelenSor@stevns.dk>; kb.Henning Urban Dam Nielsen <HenningN@stevns.dk>; kb.Jacob
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Panton Kristiansen <JacobKri@stevns.dk>; kb.Jan Jespersen <JanJespe@stevns.dk>; kb.Janne Halvor Jensen
<JanneJen@stevns.dk>; kb.Jørgen Larsen <JorgenLa@stevns.dk>; kb.Line Krogh Lay <LineKLay@stevns.dk>;
kb.Mikkel Lundemann Rasmussen <MikkelRa@stevns.dk>; kb.Mogens Haugaard Nielsen <MogHau@stevns.dk>;
kb.Sejer Folke Henriksen <SejerHen@stevns.dk>; kb.Steen Nielsen <StNiel@stevns.dk>; kb.Steen S. Hansen
<SteHan@stevns.dk>; kb.Thomas Overgaard <ThomOver@stevns.dk>; kb.Varly Jensen <VarlyJen@stevns.dk>
Emne: Rykker for svar på Liv Over Lov's 4 generelle, principielle og åbne spørgsmål

Kære borgmester Anette Mortensen (V), 1. viceborgmester Steen S. Hansen (A), 2. viceborgmester
Varly Jensen (O), Sejer Folke Henriksen (Ø), Bjarne Nielsen (V), Henning Urban Dam Nielsen (A),
Helen Margrethe Sørensen (A), Ellen Manelius Knudsen (C), Jørgen Larsen (N), Line Krogh Lay (B),
Jacob Panton-Kristiansen (V), Anne Munch (A), Jan Jespersen (løsgænger), Flemming Petersen (V),
Thomas Overgaard (A), Mikkel Lundemann Rasmussen (C), Janne Halvor Jensen (O), Mogens
Haugaard Nielsen (N) og Steen Nielsen (A)
I Liv Over Lov undrer vi os såre over, at vi endnu ikke har fået konkrete svar på de 4 generelle og
principielle spørgsmål, som vi sendte til jer i 2 åbne breve den 3. juli og den 6. august 2021!!!
Link til åbent brev nr. 1 https://www.livoverlov.nu/2021/07/03/aabent-brev-er-det-jobcentretsskjulte-maal-at-kronisk-varigt-syge-stevnsborgere-skal-doe/
Link til åbent brev nr. 2 https://www.livoverlov.nu/2021/08/06/aabent-brev-2-stevnsborgere-meden-varigt-nedsat-arbejdsevne-straffes-oekonomisk-haardt/
Vi tillader os hermed at spørge, om det er normal praksis, at byrådet i Stevns kommune ikke
besvarer generelle, principielle og åbne spørgsmål fra en så stor gruppe af mennesker, som Liv
Over Lov udgør, hvor flere af dem bliver udsat for en systematisk og årelang hensynsløs og
uværdig behandling i jobcentret, som har meget store personlige, økonomiske og livsvarige
konsekvenser for dem, og som gør, at de totalt mister tilliden til, at jobcentret vil hjælpe dem og
sikre dem et forsørgelsesgrundlag, der er stort nok til at kompensere dem for de økonomiske tab,
de har lidt, fordi de på grund af kroniske varige sygdomme og handicap har mistet en stor del
eller hele deres arbejdsevne.
Jacob Panton-Kristiansen er den eneste byrådspolitiker, som ifølge medsendte fil af hans mail til
os den 5. juli 2021 orienterede os om, at han personligt ville stille spørgsmålene videre til
udvalgsformanden samt forvaltningen til udvalgsmødet i august 2021.
Men som vi skrev i starten af denne mail, har vi ikke fået konkrete svar fra nogen af jer om, hvad
udfaldet af udvalgsmødet i august blev, og om udvalget blev enige om at besvare vores 4
generelle og principielle spørgsmål i vores 2 åbne breve til jer eller om udvalget blev enige om
ikke at besvare vores spørgsmål.
Vi tillader os derfor at stille vores 4 generelle, principielle og åbne spørgsmål igen og anmoder
samtidig om at få konkret svar på om vi kan forvente at få jeres konkrete skriftlige svar på dem.
1. Er byrådet helt indstillet på at påtage sig sit generelle ansvar og sin generelle pligt til at

sikre, at lovgivningen overholdes i kommunens forvaltninger, og som indebærer, at I er
forpligtet til at sikre, at ulovligheder bringes til ophør, når I får viden om lovovertrædelser i
blandt andet jobcenterforvaltningen?
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2. Er byrådet også helt indstillet på at påtage sig sit generelle ansvar og sin generelle pligt til

at beskytte den enkelte Stevnsborger mod overgreb fra kommunens forvaltningers side, da
det er det helt grundlæggende formål med retssikkerhedsloven?
3. Hvorfor raskmelder jobcentret Stevnsborgere med en varigt nedsat arbejdsevne til
selvforsørgelse og smider dem på kontanthjælp som jobparate på ordinære vilkår efter
f.eks. ressourceforløb, når de har været sygemeldte og delvist uarbejdsdygtige i mange år,
og når man ifølge Ankestyrelsen først kan anses for fuldt raskmeldt og arbejdsdygtig, hvis
man kan genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse på ordinære vilkår i hidtidigt omfang,
og som i Cborgers tilfælde var 37 timers ordinære jobs?
4. Ligger der politiske byrådsbeslutninger om at spare penge på forsørgelsesudgifter bl.a. på
fleksløntilskud bag det faktum, at sygemeldte Stevnsborgere skal straffes så hårdt
økonomisk, når de som f.eks. Cborger har en varigt nedsat arbejdsevne og derfor ikke kan
genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse på ordinære vilkår i hidtidigt omfang?
Med venlig hilsen og på vegne af Liv Over Lov’s 903 medlemmer.
Charlotte Pedersen, Bitten Vivi Jensen, Helle Prehn og Johnny Jensen
Liv Over Lov's hjemmeside
Liv Over Lov's YouTube-kanal
Liv Over Lov's Facebook-gruppe
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