Selvfølgelig skal Hanne Bæk Olsen rydde op i egen smølsag
Af Peter Nyegaard Jensen
Medlem af Venstres Byrådsgruppe og i bl.a. Arbejdsmarkedsudvalget.
I de seneste uger har Hanne Bæk Olsens (S) og Silkeborg Kommunes behandling af en sag, hvor en
sygedagpengemodtager har søgt erstatning, fyldt meget i de lokale medier.
Skandalen, hvor en vurdering og afgørelse i sygedagpengesagen strakte sig fra november 2009 og til juni 2011,
fandt sted, mens Hanne Bæk Olsen som borgmester og Erling Prang (S) som formand for
Arbejdsmarkedsudvalget lagde de ledelsesmæssige retningslinjer.
Generelt har vi i Silkeborg en dygtig og kompetent administration, men visse steder skal der tænkes nyt og der
skal gennemføres reelle kulturforandringer for en langt bedre og mere effektiv service til borgerne.
Som ved skæbnens ironi, må de ansvarlige nu selv rydde op i egne smølsager. Jeg gætter på, at vi fremadrettet
i arbejdsmarkedsudvalget får let ved at finde en fælles holdning til, at vi ikke vil acceptere smøl og dårlig
service.
Arbejdsmarkedsudvalgets vigtigste opgave er, hurtigst muligt at få gjort personer på overførselsindkomst klar
til job, at bibringe mange flere glæden ved et job og at reducere kommunes milliard‐store byrde til
overførselsindkomster.
Når det er slået fast, så fritager det ikke personer på sygedagpenge, personer med tilkendt flexjob m.v. fra selv
at tage ansvar for at komme i arbejde.
Jeg kan kun ryste på hovedet, når den ansvarlige udtaler til pressen: ”Det vil ikke være til at overskue
konsekvenserne, hvis kommunerne pludselig kan blive retsligt draget til ansvar i den type sager. Så vil der
komme mange andre tilsvarende sager efterfølgende”.
Der er dog komplikationer i den konkrete sag, og vi har brug for endegyldigt at få klarhed over kommunens
pligter og det juridiske ansvar. Derfor er Enhedslistens forslag om en forlig ikke en brugbar løsning. Med
udgangspunkt i den forelagte information, vil min tilgang til drøftelsen ved mødet i Arbejdsmarkedsudvalget
den 7. april være, at sagen skal ankes.

Efterfølgende besluttede Arbejdsmarkedsudvalget ved møde den 7. april at tage administrationens
anbefaling, at sagen ankes, til efterretning.

