
 

 

 

 

 

Marts 2012 

Silkeborg Kommune sender administrationsgrundlag for 

sygedagpengeområdet i høring  
 
Arbejdsmarkedsudvalget drøftede på sit møde 14. marts 2012 et forslag til 
administrationsgrundlag for Silkeborg Kommunes sagsbehandling og indsatser på 
sygedagpengeområdet. Udvalget besluttede at sende forslaget i offentlig høring.  
 
Oplægget har fire omdrejningspunkter:  

 Den politiske ramme for sygedagpengeområdet, f.eks. sygedagpengeloven og 
samarbejdsaftalen mellem Silkeborg Kommune og a-kasser/faglige organisationer  

 Mål for borgernes oplevelse af deres sagsbehandling og indsats  
 En tidlig, arbejdsmarkedsrettet og helhedsorienteret indsats med hyppig opfølgning for 

den enkelte borger  
 Lægekonsulenternes rolle i sagsbehandlingen af sygedagpengesager  

 
- Der har fra flere sider været peget på et behov for at tydeliggøre det politiske grundlag for 
sygedagpengesagsbehandlingen. Det har vi i Arbejdsmarkedsudvalget lyttet til og vi har nu haft 
en indledende drøftelse af et administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet, hvor vi 
synliggør de mål og principper, der gælder for sygedagpengeområdet. Vi lægger vægt på en 
bred inddragelse omkring sygedagpengepolitikken, så derfor har vi besluttet at sende oplægget 
i offentlig høring. Formålet er at få kommentarer og idéer til oplægget og dermed skabe størst 
mulig opbakning til det politiske grundlag for sygedagpengesagsbehandlingen og den løbende 
kvalitetssikring på området, siger Erling Prang, formand for Arbejdsmarkedsudvalget.  
 
Arbejdsmarkedsudvalget behandler høringssvar og politikken på deres møde den 9. maj 2012.  
 
Styrket dialog med praktiserende læger  
På mødet blev Arbejdsmarkedsudvalget desuden præsenteret for en ny enhed som samler 
Silkeborg Kommunes lægekonsulenter. Enheden skal bl.a. arbejde på at styrke kontakten til de 
praktiserende læger i kommunen.  
 
Arbejdsmarkedsudvalget godkendte, at lederen af lægekonsulentenheden i den kommende tid 
indgår i dialog med hver enkelt praktiserende læge i Silkeborg Kommune, der ønsker dialogen.  
 
Desuden mødes Silkeborg Kommunes Kommunale Lægelige Udvalg (KLU) – som bl.a. består af 
repræsentanter for de praktiserende læger – med lægekonsulenterne på udvalgets møde i 
efteråret 2012.  
 
Yderligere oplysninger: 
Erling Prang, formand for Arbejdsmarkedsudvalget i Silkeborg Kommune. Tlf. 24 88 39 38  
Michael Maaløe, job- og borgerservicechef, Silkeborg Kommune. Tlf. 89 70 11 18  


