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Kære Hanne Nielsen og alle 579 medunderskrivere

Tak for jeres åbne brev. Jeg ked af at høre, at I har problemer med helbredet, og jeg
er bestemt godt klar over, at ingen selv er herre over sit helbred eller ønsker at være
syg.

Lad mig først rette op på en misforståelse. Jeg ser alle de mange mails og breve,
som I — og alle andre — sender til mig. De gør stort indtryk på mig, og de giver mig
et vigtigt indblik, som sammen med andre elementer indgår i mine overvejelser
over, hvordan vi kan skabe de bedst mulige rammer for beskæftigelsesindsatsen.

Henvendelser kan også føre til, at vi sætter konkrete initiativer i gang. Fx skal det
nu undersøges, hvordan borgere oplever ressourceforløb, kommunerne får en guide
om, hvordan de kan tilrettelægge ressourceforløb, og et rejsehold skal sørge for, at
kommunerne deler erfaringer om at opnå de bedst mulige ressourceforløb. De initi
ativer er, som jeg også nævnte i mit svar til dig i november, sat i gang på baggrund
af blandt andet henvendelser fra borgere direkte til mig og i pressen.

Når jeg beder styrelser som blandt andre Styrelsen for Arbejdsmarkeds og Rekrut
tering om at svare på noget af min post, så betyder det, at den enkeltes oplevelser,
kritik, ros, ideer og andre input også bliver læst der, hvor regler og rammer på det
konkrete område bliver udviklet, og der, hvor der løbende bliver fulgt op på, om
regler og rammer virker efter hensigten.

Arbejdsdelingen er sådan, at jeg som minister har til opgave at være med til at ska
be rammerne for beskæftigelsesindsatsen. Sagsbehandlerne i kommunerne har til
opgave og kompetencen til at behandle enkeltsager, og derfor er det deres ansvar at
vurdere jeres sager.

Jeg har stor tillid til de mange dygtig ansatte kommunerne, og derfor tagerjeg også
afstand fra de meget hårde beskydninger om ulovligheder, som I retter mod medar
bejdere i jobcentrene. De — og offentligt ansatte i det hele taget — gør hver dag et
stort arbejde for at forvalte den lovgivning, som bliver vedtaget i Folketinget.

Jeg må fastholde, at man kan klage, når man er uenig — i et klagesystem, et bredt
flertal i Folketinget står bag. Ligesom et bredt flertal står bag lovgivningen på be
skæftigelsesområdet. I sidste ende er Ombudsmanden, som I også nævner, en mu
lighed.



I er selvfølgelig også altid velkomne til at skrive direkte til mig, for alle input og
overvejelser bliver taget med i mit videre arbejde.

Venlig hilsen

Jørn NeergJ/rd Larsen


