December 2012

Endnu en sag om langsommelig sagsbehandling i jobcenter giver stor erstatning Ankestyrelsen offentliggør to nye principafgørelse vedrørende forældelse seneste nyt om reform af førtidspension og fleksjob.
Så sent som i oktober 2012 (beskrevet i nyhedsbrev) - var der en sag om en privat person, som
havde indstævnet en kommune for langsom sagsbehandling og fik medhold i sin sag og tilkendt
en erstatning. Nu har vi endnu en lignende sag - og måske en stigende tendens?
Stor erstatning for langsom sagsbehandling
Byretten i Randers har dømt Norddjurs Kommune til at betale to års revalideringsydelse i
erstatning. I alt 363.889 kroner skal kommunen betale til Elisabeth Langholm.
- Det var da rigtig dejligt at få byrettens ord for at kommunen allerede i 2008 skulle have tilkendt
mig revalidering, som jeg hele tiden har sagt, siger hun.
Hendes karriere som social- og sundhedsassistent sluttede med en skæv ryg, slidgigt i hoften og
oveni også sygdommen fibromyalgi, som giver stærke smerter, træthed og koncentrationsbesvær.
Dommen fra byretten i Randers er den foreløbige kulmination på en seks år lang kamp med
Norddjurs Kommune.
Elisabeth Langholms advokat, Lotte Bork, mener at sagen fra Norddjurs kan få konsekvenser for
andre kommuner.
- Når man som borger er kommet ud af arbejdsmarkedet af forskellige grunde, så kan kommune
ikke læne sig tilbage og sige ‘Hvad kunne du tænke dig?’ til borgeren. Kommunen er forpligtet til at
komme med nogle revalideringstilbud, mener Lotte Bork.
Norddjurs Kommune har dog valgt at anke byrettens afgørelse i sagen.
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Ankestyrelsen offentliggør nye principafgørelser:
Ankestyrelsen har truffet afgørelse om forældelse på to forskellige områder
Inden for arbejdsskadeområdet har Ankestyrelsen truffet afgørelse om, hvilke regler om
forældelse, der skal anvendes.
Læs Principafgørelse 173-12

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har desuden taget stilling til, hvilke forældelsesregler, der
gælder for fordringer efter aktivloven.
Læs Principafgørelse 166-12
Vedrørende reform om fleksjob og førtidspension
Reformen er fortsat 1. lov behandlet - den er sendt til i udvalg til besvarelse af spørgsmål, derefter
venter 2. og 3. behandlingen. Man kan følge reformens lov behandling (L 53) på Folketinget
hjemmeside www.ft.dk Reformen forventes fortsat vedtaget med virkning fra 1. januar 2013.

Kilde: Ankestyrelsen , Folketinget, DR Nyheder

Hougaard Rådgivning
Falstervej 10G – 5800 Nyborg
CVR: 34016267

lh@hougaardraadgivning.com
www.hougaardraadgivning.com
tlf.: 25 61 62 49

