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Skab en blomstrende by
i balance efter Kramer.

Hovedstad
version 2.0.

politiken mener

D et er en gylden epoke i ho-
vedstadens historie, der nu
slutter brat med Jens Kra-

mer Mikkelsens overraskende af-
gang som direktør for By & Havn.

Som socialdemokratisk over-
borgmester fra 1989 til 2004 og se-
nere som direktør for Ørestadssel-
skabet og By & Havn har Kramer
Mikkelsen været med til at trække
en konkurstruet og nedslidt hoved-
stad op af hullet. Og han har for-
vandlet hovedstaden til den mo-
derne storby, der nu høster interna-
tional anerkendelse for visionære
projekter som Holmen. Metroen.
Papirøen. Sydhavnen. Nordhavn.
Amager Strandpark.

HVAD NU? Hvad er det moderne
København version 2.0.?

Først og fremmest skal der fort-
sat tænkes stort, så hovedstaden
kan rage op internationalt og til-
trække investeringer og opmærk-
somhed. Til fordel for hele landet.

Desværre er det ingen selvfølge i
dansk politik i 2018, hvor stærke
populistiske kræfter i og omkring
regeringen har kastet sig ud noget,
der ligner en bashing af Køben-
havn. Og ikke bare i ord. 

I tirsdags blev det klart, at kom-
munen får en ekstraregning på 540
millioner i kommunal udligning,
fordi en hidtil forkert beregning af
byens behov ikke bliver rettet op af
regeringen. Og dagen efter annon-
cerede indenrigsministeren, at en
større del af kommunernes ind-
tægter fra parkering nu skal gå til
staten – regningen til hovedstaden:
225 millioner kroner.

Som overborgmester Frank Jen-
sen (S) udtrykte det i gårsdagens
avis: »Det starter med, at man taler
dårligt om os, og til sidst tager man
vores penge«.

MEN MINDST LIGE så vigtigt som at
tænke visionært og stort er det, at
København kommer i balance.

I Kramer Mikkelsen-epoken blev
byen skævvredet socialt, boligmæs-
sigt og i forhold til miljøet.

Resultatet er, at hovedstaden i
dag lider under, at der er for få bo-
liger, som den unge, skolelæreren
og vvs’eren har råd til at bo i. Og at
der er for mange forurenende biler,
som skaber trængselsproblemer.

Begge ubalancer kan og skal
håndteres af både lands- og kom-
munalpolitikere.

På boligområdet vil de borgerli-
ge deregulere sig til et øget udbud
af boliger ved blandt andet at ind-
drage nye områder, omdanne tag-
etager og erhvervslokaler til bolig-
er og fylde huller i gader ud med
boliger. På den anden fl��øj vil man
regulere sig til fl��ere almene boliger.

Gør dog begge dele!
Og når det gælder de mange for-

urenende biler, bør politikerne
styrke den kollektive trafi��k mar-
kant, kræve katalysatorer på diesel-
biler og gennemføre road pricing i
bykernen.

Landets hovedstad skal ikke bare
blomstre, men også fi��nde balan-
cen. Det bør regeringen hjælpe
med – snarere end at tippe
den. pmj

B orgere, der søger om førtidspen-
sion, bliver behandlet vidt forskel-
ligt fra kommune til kommune. 

Nogle steder er chefer med juridisk og
ledelsesmæssig baggrund udpeget til at
træffe beslutning, mens socialrådgivere
og sygeplejersker med praktisk erfaring
med borgerne sidder med andre steder.

Det viser en rundspørge, Politiken Re-
search har foretaget til landets kommu-
ner om deres pensionsnævn, som har det
afgørende ord i pensionssager. 

Efter at have set rundspørgen udtryk-
ker eksperter, politikere og organisati-
onsfolk bekymring for retssikkerheden. 

»Man fornemmer, at kommuneøkono-
miske hensyn vejere tungere nogle steder

end andre«, siger professor i socialret på
Københavns Universitet Kirsten Ketscher.

Undersøgelsen, som er besvaret af 81 af
landets 98 kommuner, viser blandt an-
det, at fl��ere pensionsnævn er støvsuget
for uddannede socialrådgivere.

Kirsten Ketscher fi��nder undersøgelsen
»meget interessant«, fordi der samtidig er
store forskelle fra kommune til kommu-
ne på, hvor mange der får førtidspension
– en del af forklaringen kan netop være de
meget forskellige pensionsnævn.

»Men det er vigtigt, at afgørelserne er
juridisk og fagligt korrekte og ikke for far-
vede af uvedkommende kommunalpoli-
tiske signaler om, at mange førtidspen-
sioner er for dyrt«, siger Kirsten Ketscher.

Postdoc Iben Nørup, arbejdsmarkeds-
forsker på Aalborg Universitet, siger, at
rundspørgen »forstærker billedet af, at
kommunerne implementerer førtids-
pensionsreformen (fra 2013, red.) utrolig
forskelligt«.

»Derfor bliver det også forskelligt, hvor
mange der får pension. Vi ved fra praksis,
at det ikke er ligegyldigt, hvem der vurde-
rer. Om det er en socialrådgiver, en psyko-
log, en jobcenterchef, en økonom, en
cand.polit.«, siger Iben Nørup.

Gør som Sverige
At der er store forskelle, fremgår af Dan-
marks Statistik: Sorø Kommune tildeler
således næsten fi��re gange så ofte pension
som Holstebro, selv om de to kommuners
befolkninger kan sammenlignes. 

I Sorø består pensionsnævnet ifølge Po-
litikens rundspørge af en leder, som er
uddannet socialformidler, plus en HK’er. I

Holstebro er det en socialfaglig konsu-
lent med erfaring fra jobcentret samt le-
deren af kommunens ydelseskontor.

I Hvidovre sidder to chefer uddannet i
offentlig ledelse med afgørelsen, mens
det i Norddjurs er en vifte af fagfolk med
forskellig social- og sundhedsfaglig bag-
grund. Dobbelt så mange får førtidspen-
sion i Norddjurs som i Hvidovre.

Chefkonsulent i Dansk Arbejdsgiverfor-
ening, Maria Bille Høeg, fi��nder det be-
kymrende, at »vi har en så uensartet kom-
munal tilgang til pension«. 

»For det betyder, at borgere i den ene
kommune ikke får samme hjælp til at bli-
ve på arbejdsmarkedet som i den anden,
hvor man er mere fl��ittig med at tildele
pensioner«, siger Maria Bille Høeg. 

Hun peger på Sverige, hvor man har
centraliseret tildeling af førtidspension
til én statsinstans. Den model foreslår DA
også skal indføres Danmark.

Staten er med til at fi��nansiere førtids-
pensioner, og så er det også relevant, at
staten er med til at sikre, at de rigtige får
pension, argumenterer Maria Bille-Høeg. 

»Mange ønsker sig umiddelbart en
pension, men det viser sig ofte, at de også
kan blive tilfredse med et fl��eksjob«.

Cheferne bestemmer
Formanden for Dansk Socialrådgiverfore-
ning, Majbrit Berlau, bider mærke i, at der
ifølge undersøgelsen nogle steder slet ik-
ke er ansatte med social- eller sundheds-
faglig indsigt i kommunens pensions-
nævn, og andre steder kun chefer. 

Socialrådgiverforeningen har fl��ere gan-
ge har spurgt medlemmerne om deres

opfattelse af, hvad der vejer tungest i afgø-
relserne i pensionsnævnet.

»Og de svarer, at kommunens økonomi
spiller en meget stor rolle. Vi skal have en
åben debat, om retssikkerheden er i or-
den. Og det skal være mere tydeligt for
borgerne, hvordan deres kommune træf-
fer beslutningen«, siger Majbrit Berlau.

Et lotteri
I sidste weekend fremlagde SF på sit
landsmøde forslag om, at kompetencen
fl��yttes væk fra pensionsnævnene og over
til de fagligt meget bredt sammensatte
rehabiliteringsteams, hvis rolle i dag er at
lave en indstilling til pensionsnævnet,
som så vender tomlen op eller ned.

Arbejdsmarkedsordfører for SF Karsten
Hønge siger, at »i dag er det et landslotte-
ri, hvor postnummeret bestemmer dine
muligheder for at få pension«. 

Karsten Hønge ser de uensartede pensi-
onsnævn som udtryk for »vilkårlighed«.
Kommunernes faglige rehabiliterings-
teams, hvis sammensætning er reguleret
af lovgivning med folk fra både det soci-
ale og sundhedsmæssige felt, har i stedet
den bredde, der skal til, mener han. 

SF foreslår også oprettelse af et nævn i
regionerne som ny klageinstans. 

»På den måde kan vi få en armslængde
mellem kommunen og den endelige be-
slutning«, som Karsten Hønge siger.

Formand for arbejdsmarkedsudvalget
i KL, Thomas Kastrup-Larsen (S), der er
borgmester i Aalborg, er imod at fjerne af-
gørelser i pensionssager fra kommuner-
ne som foreslået af DA.

»Vi kender borgerne bedst«, siger han. 

Han er heller ikke tryg ved at overlade
det til de bredere rehabiliteringsteams.

»Pensionsnævnet sørger for helhedsbil-
ledet. Og der kan opstå habilitetsproble-
mer, hvis rehabiliteringsteamet skal be-
stemme«, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Du frygter, at fagfolk i teamet er så tæt på
borgerne, at de er mere tilbøjelige til at give
pension?

»Præcis«.

Minister: For meget skøn
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poul-
sen (V) erklærer, at han »er parat til at di-
skutere organiseringen af arbejdet«. 

Han tror dog ikke, at pensionsnævne-
nes sammensætning i sig selv gør den
helt store forskel, »selv om det gør indtryk
på mig, at der er så store forskel på dem«. 

Ministeren mener heller ikke, at vejen
frem er at fl��ytte beslutningerne ud af
kommunerne »og væk fra borgerne«. 

Han håber, at den skæve fordeling bli-
ver rettet op, når et lovforslag vedtages i
Folketinget inden sommer. 

Her præciseres det, at hvis ikke kom-
munen kan sandsynliggøre »en realistisk
forventning« om, at borgeren kan udvikle
sin arbejdsevne, skal der gives pension. 

»Der har været for stort et element af
skøn i kommunerne, som har givet en
uhensigtsmæssig praksis«, siger Troels
Lund Poulsen. 
fl��emming.christiansen@pol.dk

Der bliver skaltet og valtet med mit liv
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Førtidspension

Kommuner sætter vidt
forskellige faggrupper 
til at afgøre sager om
førtidspension. Arbejds-
giverne vil have staten til at
bestemme. Ministeren er
klar til at se på, om det kan
gøres på en anden måde. 

Syge uden job bliver behandlet
forskelligt i kommunerne, når
de søger om førtidspension
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