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aktivering

Sanktioner fra kommune
sender Betina Knop i gulvet
42-årig modtager af
kontanthjælp straffet
af sin kommune, fordi
hun ikke mødte op til to
forskellige møder, hun
var indkaldt til samtidig.
FRANK HVILSOM

D

et var en novemberdag for tretten år siden, at Betina Knops liv
pludselig blev kørt over af en led-

bus.
På Lundtoftegårdsvej i Lyngby ved København kørte linje 174 E i et højresving
ind over rabat, cykelsti og fortov og ramte
undervejs Betina Knop, som var på vej
hjem på knallert fra dagens arbejde i kantinen på Gentofte Amtssygehus.
»Og det er så det sidste, jeg husker fra

den tirsdag«, fortæller den 42-årige kvinde i rækkehuset, hvor døren står åben ud
til en lille have med græs.
Bussen sendte hende mellem otte og ti
meter gennem luften. Herefter trillede
hun ned ad en græsskrænt, hvor tililende
hjælpere ﬁk hende viklet ud af knallerten
og ud af hjelmen og op på benene igen.
Da hun senere ankom til skadestuen, konstaterede lægerne en mindre hjernerystelse, en forstuvet lilleﬁnger, talrige hudafskrabninger, en smadret menisken, et
piskesmæld og – værst af alt – at et stykke
var slået af nakkehvirvlerne.
»Fra da af slog mit liv en kolbøtte«, forklarer Betina Knop.
Ulykken sendte hende nemlig ikke kun
ud i græsrabatten, men også i et frit fald
fra et aktivt liv i fysisk topform med rallykørsel hver weekend, løb, mountainbike
og dykkerferier hvert år til et liv med genoptræning, fyring, smerteklinikker, psykologer, aktivering, skilsmisse og 12 smer-

Psykisk syge
ledige bliver
trukket i
kontanthjælp
Selv de allersvageste ledige bliver
trukket i kontanthjælp, hvis de
ikke lever op til krav om at stå til
rådighed for arbejdsmarkedet.
Dermed skubbes de svageste
endnu længere ud i moradset,
mener Rådet for Socialt Udsatte.
KIRSTEN NILSSON

F

or første gang viser en større undersøgelse,
at ledige, der får psykofarmaka, eller som
har en psykiatrisk diagnose, i stor stil bliver
trukket i kontanthjælp, hvis de ikke opfylder kommunens krav.
Blandt de langvarigt arbejdsløse unge under 25
år, som første kvartal af 2010 blev ’sanktioneret’ –
altså ﬁk stoppet kontanthjælpen,
fordi de eksempelvis ikke mødte op
til en samtale hos kommunen – havde 38 procent fået udskrevet psykofarmaka.
De får et
Og knap 15 procent havde en psy- dårligere liv
kiatrisk diagnose fra et hospital.
og kommer
Blandt de 25-64-årige var det knap
40 procent, som brugte psykofar- bestemt
maka, mens 12 procent havde en psy- ikke i
kiatrisk diagnose.
arbejde
Undersøgelsen, som er lavet af An- Jann
vendt KommunalForskning (AKF)
Sjursen,
for Rådet for Socialt Udsatte, kommer efter meget debat om, hvorvidt formand,
beskæftigelsessystemet straffer de Rådet for
svageste uden at bringe dem tættere Socialt
på et job.
Udsatte
Og netop det advarer rådet om i
sin årsrapport, som udkommer i dag.
»De mest udsatte skubbes endnu længere ud i
problemer og økonomisk morads. De får et dårligere liv og kommer bestemt ikke i arbejde«, siger
formand for Rådet for Socialt Udsatte Jann Sjursen.

Efterlyser mere enkelt system
AKF har i undersøgelsen, der kommer i sin helhed
til efteråret, også interviewet kontanthjælpsmodtagere.
De forstår ofte ikke, hvorfor kontanthjælpen
stopper.
Formand for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget i KL, den socialdemokratiske borgmester Erik Nielsen, medgiver, at der bliver sanktioneret for meget mod de allersvageste. Men han
mener, at loven kræver det.
»Vi så gerne en forenkling af systemet, så der
kunne skræddersys en indsats for de svageste.
Som det er nu, bruger vi ressourcerne på for eksempel at kalde folk til samtaler«, siger borgmester Erik Nielsen.

De sidste to år
har jeg faktisk
ikke modtaget
en hel kontanthjælp
Betina Knop

testillende piller om dagen og sovemidler om natten for at kunne falde i søvn.
I dag er Betina Knop på kontanthjælp
og en af de modtagere, som Rådet for Socialt Udsatte bruger som eksempel på
folk, der bliver skubbet længere og længere ud i økonomisk morads og dårligere
liv. Det sker, når kontanthjælpsmodtageren bliver sanktioneret af kommunerne
og trukket i kontanthjælp, hvis de eksempelvis kommer for sent til et møde med
deres sagsbehandler.
Eksempelvis blev Betina Knop trukket i
kontanthjælp, da hun ikke mødte op til
en samtale på jobcenteret en dag, hvor
hun samtidig var tilsagt til en psykologsamtale, som skulle indgå i en udredning
til kommunen om hendes sag.
Mødet hos psykologen var også sanktionsbelagt, og da Betina Knop blev klar
over, at hun var ved at komme i klemme
mellem to muligheder for at blive trukket
i kontanthjælp, ringede hun til sin sags-

SANKTIONERET. Betina Knop kæmper for at få en beskåret
kontanthjælp til at række. Foto: Finn Frandsen

behandler for at få rykket mødet. Men det
blev afslået, og Betina Knop blev derfor –
sanktioneret. To gange er hun besvimet i
bussen på vej til aktivering, fordi hun efter sin ulykke kan rammes af blackouts.
Den ene gang ﬁk hun ødelagt sine briller,
og ved den anden lejlighed blev hun hentet af en ambulance, og begge gange trak
kommunen hende i kontanthjælp, fordi
hun udeblev.
Da en brand hos naboen i rækkehuskvarteret betød, at hun og hendes teenagesøn måtte genhuses et andet sted, missede hun under ﬂytningen en indkaldelse
fra kommunen til en samtale. Det straffede sagsbehandleren med en måneds
sanktionering af kontanthjælpen.
»De sidste to år har jeg faktisk ikke modtaget en hel kontanthjælp«, siger hun.
»Jeg kan godt forstå, at sanktionerne
skulle virke som et puf i ryggen til dem,
som ikke vil stå op om morgenen, men
det virker bare modsat på mig«, siger Betina Knop.
Kommunen mener, at Betina Knop er
for syg til at arbejde og for rask til førtidspension, men selv føler hun sig rede til at
bestride et ﬂeksjob. Hvis hun ﬁk lidt
hjælp. Eller en tillægsuddannelse.
»Jeg vil gerne tjene mine egne penge, så
jeg kan være fri af kommunen og mere
uafhængig af deres linje«, siger hun.
frank.hvilsom@pol.dk
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Minister: Kommuner må tage ansvaret
Beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) vil ikke
sige, om de svageste for ofte bliver sanktioneret,
for det kommer an på kommunens vurdering af
den enkelte.
»Kommunerne må tage ansvaret på sig. Loven
giver mulighed for at undlade sanktioner mod
personer med psykiatriske lidelser«, siger Inger
Støjberg:
»Og den ledige skal forstå sanktionen, ellers mister de respekten for beskæftigelsesindsatsen«, siger hun.
Ifølge Rådet for Socialt Udsatte er det mange
kommuners sanktionspolitik, der betyder, at de
svageste arbejdsløse bliver skubbet længere væk
fra arbejdsmarkedet. Selv om hensigten faktisk
var den stik modsatte.
kirsten.nilsson@pol.dk
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