
En række borgere fik ulovligt stoppet udbetalingen af de-

res sygedagpenge. Nu bliver de med henvisning til foræl-

delsesfrist snydt for anden gang.

- Det er en rigtig kedelig historie. Højesteret har afsagt en dom 

og dømt den praksis kommunerne har haft for ulovlig. Det kan 

godt være, at i dette tilfælde Kolding Kommune kan ”gemme” 

sig under forældelsesfristen, og derved ikke genåbne sagerne. De 

ansatte i Kolding Kommune har formentlig handlet i god tro, men 

nu er det dømt ulovligt og der skal tages et politisk ansvar for at 

tage hånd om borgerne. Og det er ikke noget kønt syn. Det kan 

vel bedst beskrives som en tænkning, hvor flertallet i udvalget 

helt glemmer at stikke en finger i jorden og vurdere hvad enhver 

kan se er ret og rimeligt: Nemlig at sagerne bliver genåbnet, når 

behandlingen af dem har været ulovlig, kommenterer Ligeværds 

formand Jørn Lehmann Petersen sagen.

Med baggrund i en anvisning fra Ankestyrelsen fik borgerne 

stoppet deres sygedagpenge, da deres sager blev taget op til vur-

dering. Højesteret har underkendt den praksis. Sygedagpenge kan 

først stoppes, når der foreligger en afgørelse. Arbejdsmarkedsud-

valget i Kolding Kommune har syv medlemmer, og det er Venstre 

og Konservative i udvalget, der har stemt igennem at man ikke 

genåbner sagerne om sygedagpenge efter Højesterets afgørelse. 

Socialdemokraterne og den enlige SF’er stemte for at genåbne sa-

gerne, der formodes at koste 15 – 20 millioner.

- Borgernes forståelige reaktion er, at først bliver de regulært snydt 

for sygedagpenge. Og så bliver de snydt endnu en gang, da de 

med baggrund i en forældelse får en lang næse. Borgerne føler 

sig retsløse. Det kan kun genere mistillid til kommunen og den of-

fentlige forvaltning, og jeg håber virkelig ikke at der er andre kom-

muner, der gentager den urimelighed, når de skal tage stilling.

- Dem, der føler sig snydt, vil selvfølgelig gerne have deres 

penge, men vi er nødt til at trække en streg i sandet. Hvor langt 

tilbage skulle vi ellers gå, har formanden for arbejdsmarkedsud-

valget i Kolding Kommune, Mette Balsby (V), udtalt til DR i for-

bindelse med sagen.

- Jeg synes måske lige, der er god grund til en præcisering: 

Det er ikke et spørgsmål om, at de føler de er blevet snydt. De er 

blevet snydt for den rette sagsbehandling og dermed også øko-

nomisk. Deres udbetaling af sygedagpenge blev stoppet for tid-

ligt. Det er jo det der ligger i, at Højesteret underkender kommu-

nens praksis og dømmer den til at være ulovlig, understreger Jørn 

Lehmann Petersen.

- TV-avisens gennemgang af sagen viser desværre, at også 

andre kommuner end Kolding har tilbageholdt sygedagpenge på 

et forkert grundlag. Det bliver spændende at se, om også de føl-

ger Kolding Kommunes eksempel. I så fald er der jo tale om sto-

re kommunale besparelser finansieret af nogle af de svageste og 

hårdest ramte i samfundet. Og det er vel ikke lige det, der er me-

ningen med demokratiet? 

SNyDt – for anden gang
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forargelsen er stor
Reaktioner på de sociale medier understreger 

Jørn Lehmanns pointe, at borgerne vil føle sig rets-

løse og magtesløse på baggrund af kommunens 

beslutning. Forargelsen er til at tage og føle på.

Her er nogle få uddrag fra Facebook:
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- Det er jo fuldstændig 
dybt godnat! 

Hold kæft, hvor er det 
ringe, at man som kommune 

kan tillade sig sådan.

- Det er horribelt. 
Naturligvis gælder 
landets love også 

i Kolding Kommune.

- Har selv været i den situation, 
men jeg fik min efterbetaling. 

Det er bare trist, at man er syg og 
har meget lidt overskud og så skal 

man slås for sine rettigheder.

- Er det en bananrepublik 
I har i Kolding Kommune?

- Helt ærligt, det er totalt 
vanvittigt. Og det er magt-

arrogance uden lige.


