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Ankestyrelsen har netop gennemført en praksisundersøgelse om sanktioner. Undersøgelsen beskriver udvalgte kommuners praksis i sager, hvor jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere bliver sanktioneret for udeblivelse fra tilbud
m.v. og jobsamtale m.v. Undersøgelsen beskriver også, hvorvidt kommunerne tager de særlige hensyn til aktivitetsparate borgere, der følger af lov om aktiv socialpolitik.
Resultaterne af praksisundersøgelsen viser, at 53 pct. (50 ud af 95) af sagerne, ville
blive ændret eller hjemvist, hvis afgørelsen var blevet påklaget til Ankestyrelsen.
Størstedelen af disse afgørelser er truffet over for aktivitetsparate personer.
Resultaterne viser også, at kommunerne i mange tilfælde ikke foretager de nødvendige vurderinger for at kunne sanktionere aktivitetsparate personer. Derudover er
der i sagerne tale om manglende overholdelse af forvaltningsretlige regler.
Resultatet af denne og tidligere praksisundersøgelser om sanktioner har ikke været
tilfredsstillende og peger på, at nogle kommuner har svært ved at administrere
sanktionsreglerne. Reglerne er tidligere blev justeret for netop at imødekomme
nogle af de udfordringer kommunerne oplevede på området.
Jeg er opmærksom på, at praksisundersøgelsen belyser udvalgte kommuners praksis, og at det ikke er muligt at generalisere resultaterne af undersøgelsen til samtlige afgørelser i hverken de deltagende kommuner eller alle landets øvrige kommuner.
Alligevel finder jeg, at der er grundlag for at understrege, at alle kommuner skal
være opmærksomme på de krav, der gælder på dette område. Det er uacceptabelt
og i strid med lovgivningen, at de svageste i samfundet sanktioneres, uden at kommunerne foretager de nødvendige vurderinger.
Jeg vil gerne opfordre alle kommuner til at følge op i forhold til egen praksis, herunder at følge de anbefalinger fra Ankestyrelsen, som fremgår af praksisundersøgelsen.

Endelig har jeg taget initiativ til at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
(STAR) nedsætter en arbejdsgruppe bestående af STAR, Ankestyrelsen og KL. Arbejdsgruppen skal komme med konkrete forslag til, hvordan det kan sikres, at kommunerne bruger sanktionsreglerne korrekt.

Venlig hilsen
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