Thisted Kommune

Hensigtserklæring vedr. førtidspension
Social- og sundshedsudvalget og Erhvervs-, arbejdsmarkeds- og kulturudvalget har i fællesskab drøftet Thisted Kommunes praksis vedr. førtidspensionsområdet efter den reform af fleksjob og førtidspension, der blev indført pr. 1. januar 2013.
Hensigten med drøftelsen var at etablere fælles forståelse og enighed om den tilgang, som Thisted
Kommune ønsker at have i forbindelse med afklaring til og tilkendelser af førtidspension.
Udvalgene ønsker, at Thisted Kommune skal forvalte førtidspensionsreformen i overensstemmelse
med intentionerne, men ønsker samtidig at kommunen skal levere en høj grad af service og have
fokus på den enkelte borgers særlige behov og forudsætninger.
Udvalgene blev på mødet enige om følgende tilgang:
Der skal være fokus på inddragelse af borgerne i deres egne sagsforløb, således at borgere bliver
medinddraget i forhold til mål og retning i deres egen sag. Derudover skal borgerne løbende holdes
orienterede om sagens forløb, og det forventede tidsperspektiv, således at borgeren selv er klar over,
hvor langt sagen er, og årsagen til, at der eventuelt kan forekomme ventetid på f.eks. speciallægeerklæringer.
Borgerne skal opleve sagsgangene i Thisted Kommune som smidige og gennemskuelige. Der er forståelse for, at tingene kan tage tid, men der skal være fokus på, at der ikke bliver unødvendige stop
i sagerne pga. af interne arbejdsgange og procedurer i Thisted Kommune.
Det nødvendige tværfaglige samarbejde skal fungere, og alle medarbejdere i de forskellige afdelinger
har et ansvar for at bidrage med viden og hjælp i de sager, hvor andre medarbejdere har behov for
det for at komme hurtigt videre med en sag.
Borgerne skal opleve medarbejderne i Thisted Kommune som servicemindede og kompetente.
Fra starten af alle sagsforløb i Jobcentret skal der være fokus på job og uddannelse, og der arbejdes
som udgangspunkt altid henimod at borgere kan opnå en eller anden grad af selvforsørgelse.
Jobcentret skal således også styrke dialogen med virksomhederne med henblik på at skabe flere
fleksjob til borgere, der ikke kan arbejde på ordinære vilkår, samt med henblik på at skabe praktikpladser til opkvalificering af borgere.

Social- og sundhedsudvalget

Erhvervs-, arbejdsmarkeds- og kulturudvalget

Formand Peter Sørensen

Formand Niels Jørgen Pedersen

Thisted Kommune, «FIRMA»
99171717 – «MADR3» – www.thisted.dk – CVR 29189560

