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Økonomiudvalget i Guldborgsund er blevet enige
om at lade KL’s nye udviklingscenter Kompo-
nent stå for en uvildig undersøgelse af en ulovlig
instruks i familieafdelingen.

tekst ANNA TÖRNQVIST JENSEN

Det bliverKL’s nye udviklings-
centerKomponent, der skal stå
for at undersøge sagen omden
ulovlige instruks, somkommu-
nens centerchef for familie og
forebyggelse,MadsLarsen, gav
i enmail til en rækkemedar-
bejdere, hvor han bad demom

at spare 100.000 kroner på hver
sagsstamme.
Det harGuldborgsundKommu-
nes økonomiudvalg besluttet,
skriver Lolland-Falsters Folke-
tidende. Økonomiudvalget har
også besluttet, at undersøgelsen
skal omfatte flere kommunale
medarbejdere, end der først var
lagt op til. Nu skalmellem fem

og 10 personer, herunder kom-
munaldirektør SørenBonde,
deltage i undersøgelsen.
Sagen omdenulovlige instruks
kom frem, da en ansat anonymt
tippedeAnkestyrelsen ommai-
len fra centerchefen. Instruksen
blev godt nok trukket tilbage,
menhavde altså allerede fået
Ankestyrelsens opmærksom-
hed.Herefter harGuldborgsund
sat sig for, at en uvildig undersø-
gelse skal kaste lys over sagen, og
her harKomponent budt ind på
opgaven.
AfKomponents tilbud fremgår
det, atKomponent vil ”klar-
lægge væsentlige omstændig-
heder op til udmeldingen og den

efterfølgende tilbagetrækning
af instruksen og herunder også,
hvordan kommunikationen til
medarbejderne påmyndigheds-
området sædvanligvis foregår”,
skriver Lolland-Falsters Folketi-
dende. Ankestyrelsen har bedt
kommunen selv redegøre for den
lovmæssige del af sagen.
–Numå vi se, hvad denuvildige
undersøgelse siger, og så skal
vi endegyldigt have løst de pro-
blemer, vi kan se, der har været
i den afdeling i en del år, fordi
mængden af tunge sager har
været støt stigende, siger borg-
mester JohnBrædder (Guld-
borgsundlisten) til det lokale
medie.• antj@kl.dk

I et brev til Folketingets beskæftigelsesordførere
peger Holstebros Arbejdsmarkedsudvalg på,
hvordan retten til tidlig pension kan finansieres.

tekst ANNA TÖRNQVIST JENSEN

Holstebro kan finansiere ret til
tidlig pension både til Arne og
hans kone og løfte beskæftigel-
sesindsatsen. Sådan lyder det i
et brev fra kommunens arbejds-
markedsudvalg til Folketingets
beskæftigelsesordførere.
Brevet indeholder 14 forslag til,
hvordanArne-pensionen, som
fra 2022 givermenneskermed
lange arbejdsliv ret til at trække
sig tidligere tilbage fra arbejds-
markedet, kan finansieres. Der er
nemlig lagt op til, at aftalen om

ret til tidlig pension blandt andet
skal finansieres gennembespa-
relser på landets jobcentre,men
hvor pengene konkret skal findes
i jobcentrene, er det,Holstebro
nu kommermed et bud på.
Forslagene har somomdrej-
ningspunkt at skabe et bedre og
mere sammenhængende bor-
gerforløb på jobcentrene. Derfor
læggerHolstebro op til, at Folke-
tinget ser på, hvordanmankan
nytænke rehabiliteringsforløb,
og hvordanmankan skabemere
gennemsigtige sygedagpenge-
forløb. Derudover foreslår ar-

bejdsmarkedsudvalget også, at
man giver de borgere, der kan,
mulighed for at interagere direk-
temed og give input til kommu-
nens sagssystemer.
En række af de 14 forslag går
desudenpå at forenkle en stribe
regler på beskæftigelsesom-
rådet. Det skal ifølge arbejds-
markedsudvalget give en bedre
bundlinje og kvalificere borge-
rens vej til arbejdsmarkedet.
Det gælder blandt andet, hvor
ofte og hvordan jobcenteret skal
afholde samtalermedborgerne,
og hvordan enharmonisering af
ydelser og lovgivning kan give et
bedre flow i sagsbehandlingen
og for eksempel reducere skift af
sagsbehandlere.
– Forslagene handler i bund og
grund omat frigøre ressourcer,
så jobcentretsmedarbejdere
har bedre rammer til at skabe

løsninger sammenmed vores
borgere. Samtidig giver vi her et
bud på, hvordan den kommunale
beskæftigelsesindsats kanmed-
finansiere, at de borgere, der har
været længst på arbejdsmarke-
det, harmulighed for at trække
sig tidligere tilbage.Nuhåber vi
naturligvis, at vores forslag vil
indgå i de politiske forhandlin-
ger, siger Lars Stampe (S), der er
formand for arbejdsmarkedsud-
valget, i en pressemeddelelse.•
antj@kl.dk

Holstebro byder ind med løsning på Arne-pension

Flere inddrages i undersøgelse
af ulovlig instruks
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