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Skriftlig beretning Arbejdsskade - og 

socialområdet: 
3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes fagforening 2019-2020 

 
 

I løbet af året har der været mange henvendelser fra medlemmer med forespørgsel om hjælp og 

vejledning til forskellige sager. Socialrådgivernes primære arbejdsopgave er arbejdsskadesager. Der 

er imidlertid i stigende grad henvendelser vedr. sociale sager i kommunerne, med 

arbejdsfastholdelse og sygedagpengesager. Der er gennemført flere beskæftigelsesreformer, som 

har betydet mange og væsentlige stramninger på det sociale område. 

 

Arbejdsskadeområdet. 

Vi har fortsat mange arbejdsskadesager, hvor vi er medlemmerne behjælpelige med råd og 

vejledning ift. sagsgangen i Arbejdsmarkedets erhvervssikring 

 

Der har, i årets løb, været en del arbejde med erstatningerne på sagerne, hvor vi har klaget over 

mange af Arbejdsmarkedets erhvervssikrings afgørelser. Sagsbehandlingstiden Arbejdsmarkedets 

erhvervssikring er fortsat meget lang. De seneste nye nøgletal fra Arbejdsmarkedets erhvervssikring 

viser en gennemsnitlig sagsbehandlingstid for alle sager på ca. 9 måneder, men det dækker fra 

hurtige afviste sager (omkring 5 måneder) til beregning af erhvervsevnetab som ligger omkring 24 

måneder.  

 

Der er også mange nye anmeldelser, og dertil hørende arbejde med at sikre, at medlemmerne også 

har fået disse anerkendt efter loven. Det må dog konstateres, at det fortsat kan vanskeligt at få 

anerkendt de arbejdsskader, der omhandler nedslidning. Vi samarbejder ofte med arbejdsmedicinsk 

klinik for at sikre os dokumentation i disse arbejdsskader.  

 

Vi har haft en del erstatningsudbetalinger i løbet af 2019/20 og disse løber samlet set op omkring 25 

millioner kr. for vores medlemmer.  

 

Civile sager. 

Vi har i årets løb anlagt en del civile sager med hjælp fra forbundets advokater. Der er derfor pt. 

mange verserende sager registret, hvor vi i samarbejde med advokaterne har rejst krav om 

erstatning for tabt arbejdsfortjeneste m.m. for de af vores medlemmer som er ramt af en 

arbejdsulykke. 

 

Sociale sager. 

Som nævnt i indledningen, har der i årets løb, været en del henvendelser fra medlemmer som er 

kommet i klemme i det sociale system. Hovedreglen for varighed af sygedagpenge perioden er 22 

uger. Dette betyder, at vi meget hurtigt skal ind i sygedagpengesagerne og sikre, at medlemmernes 

sager bliver korrekt behandlet. Der findes forlængelsesmuligheder for retten til sygedagpenge, men 

det er ikke altid, at disse muligheder bliver brugt i Jobcentrene.  

 

Mange af vores syge medlemmer som tidligere ville have fået tildelt en førtidspension, havner i dag 

enten uden forsørgelse eller i ressourceforløb på en meget lav ydelse. Det er også blevet sværere at 

få tilkendt revalidering eller fleksjob. Vi ser desværre en tendens til at kommunerne 
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langtidsparkerer vores medlemmer på ressourceforløb og jobafklaringsforløb på en ydelse svarende 

til kontanthjælp, hvilket vi har meget arbejde med at forsøge at undgå for vores medlemmer og i 

stedet bibeholde sygedagpengeydelsen så længe som muligt. 

 

Det betyder, at vores arbejde i høj grad har været at sikre vores medlemmer den ydelse og 

foranstaltning, som de er berettiget til. 

 

Dette forår har jo også været præget af Corona nedlukning og de særlige forlængelsesmuligheder 

for sygedagpenge som blev besluttet, så medlemmernes ret til sygedagpenge kunne forlænges trods 

nedlukning.  

 

Vi har også ansøgt om seniorpension til de mange medlemmer, der er nedslidte og derfor højst kan 

arbejde op til 15 timer i hidtidigt erhverv. Det er en forudsætning, at medlemmerne har lang 

tilknytning til arbejdsmarkedet og har mindre end 6 år tilbage på arbejdsmarkedet før 

folkepensionen. De allerfleste ansøgninger er endt med, at medlemmerne har fået bevilget 

seniorpension, og det har været en stor lettelse for medlemmerne at kunne få afsluttet deres sag i 

Jobcenteret og trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet på en værdig måde.  

 

Vi ser vores arbejde som en stor hjælp til sikring af medlemmernes rettigheder i kommuner og 

arbejdsskade-systemet, og forsøge at være garant for, at deres sager behandles retsmæssigt. 

 

Alt i alt har det været et travlt år i afdelingen, men heldigvis er der også mange problemer, som 

bliver løst og vi ser frem til endnu et år med et godt samarbejde omkring arbejdsskadesager og 

sociale sager.  

 
Socialrådgiverne BJMF. 

 


