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Åbent brev til ministersekretær i beskæftigelsesministeriet Mads Peter Rosstock Jakobsen 

 

Til:              Mads Peter Rosstock Jakobsen 

Fra:             Landsformand Gitte Strandgaard, på bestyrelsens vegne 

Dato:           2014-06-16 

 

Kære Mads Peter Rosstock Jakobsen 

Vedrørende at jeg skal sende dig en mail og bede om at få kontakt, med de folk der arbejder med 
psykisk arbejdsmiljø i beskæftigelsesministeriet, og som læser og forholder sig til vores 
satspuljeprojekt og afrapporteringer. Med henblik på at få et møde i stand 
Det være sig hermed gjort. 

Tak for samtalen onsdag d. 11. juni 2014, hvor du ringede til mig. 
Vedrørende vores henvendelse om et møde med beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. 
Omkring "Frederiksbergsagen" se vedhæftede henvendelse a. 14. marts 2014. 
Og vi ønsker også at mødet kan blive en orientering og dialog med ministeren omkring vores 
satspuljeprojekt. 
 
Du oplyser mig om, at ministeren ikke har tid til at mødes med os. 
Hvilket jeg klart og tydeligt undrer mig over. 
Frederiksbergsagen er grotesk, med flere lovovertrædelser som vi har dokumenteret. Uden at der 
er nogle myndigheder, der vil tage ansvar og gribe ind. 
 
Ligeledes beder vi om at mødes med ministeren, således at vi kan orientere hende om alle de gode 
resultater og aktiviteter, der er i vores satspuljeprojekt. Og som ejes af beskæftigelsesministeriet. 
 
Er det " Et hold kæft bolsje" I har bevilget os? 
Eller er det offentlige midler, der skal landes nogle resultater på, og afleveres i dialog med 
politikere og beskæftigelsesministeren? Således at alle de gode resultater vi allerede har nu, hvor 
vi er halvvejs i projektet, kan blive til gavn og inspiration bredt; Beskæftigelsesministeren, 
Arbejdstilsynet, Arbejdsskadestyrelsen, politikere, fagforeninger, andre arbejdsmiljø 
organisationer og ansvarlige, og borgere. 
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Vi kommer ikke nærmere en aftale om at mødes med ministeren. Så jeg beder om, at få navne på 
de folk i beskæftigelsesministeriet, der arbejder med psykisk arbejdsmiljø og som læser og 
forholder sig til vores afrapporteringer i satspuljeprojektet. 
Det kan jeg ikke få. Du ved ikke, hvem det er. 
 
Således bliver vi enige om, at jeg skal sende dig en mail og bede om at få kontakt, med de folk 
der arbejder med psykisk arbejdsmiljø i beskæftigelsesministeriet, og som læser og forholder sig 
til vores satspuljeprojekt og afrapporteringer. 
Det være sig hermed gjort. 
 

Jeg ser frem til at høre fra dig snarest, og vi kan få et møde i stand efter sommerferien. 

Bilag; Mail til beskæftigelsesministern a. 14. marts 2014, politianmeldelse af Frederiksberg 
Kommune, satspuljeprojekt beskrivelse 
 
Venlig hilsen og på bestyrelsens vegne 
Gitte Strandgaard 
Projektleder og kvalitetsansvarlig 
Satspuljeprojekt 
 
Formand 
Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! 
www.voksenmobningnejtak.dk 
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