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Høringssvar - bedre ressourceforløb 

Forsikring & Pension takker for muligheden for at komme med bemærkninger til 

lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og 

understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov 

om social pension (Bedre ressourceforløb m.v.). 

 

De danske forsikrings- og pensionsselskaber gør en stor indsats for at få syg-

domsramte medlemmer og kunder tilbage i arbejde, som ellers risikerer at havne 

i permanent offentlig forsørgelse ofte suppleret af løbende udbetalinger fra en 

invalidepension eller tab-af-erhvervsevneforsikring (TAE-forsikringer) fra forsik-

rings- eller pensionsselskabet. Derfor oplever de den kommunale beskæftigelses-

indsats på nært hold. I forhold til den kommunale indsats rettet mod personer i 

ressourceforløb, er den generelle oplevelse, at indsatsen ofte kommer for sent og 

har for ringe kvalitet. Det har stor betydning for den enkeltes livskvalitet, og for 

deres chance for igen at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Det har også stor øko-

nomisk betydning for prisen på TAE-forsikringer og dermed i sidste ende for pen-

sionsopsparingen, som forsikringen er en del af, når en fejlslagen indsats betyder, 

at flere end nødvendigt, helt eller delvist skal forsørges via invalidepensioner og 

forsikringer mod tab af erhvervsevne. 

 

Forsikring & Pension hilser derfor Aftale om bedre ressourceforløb velkommen. 

Med aftalen tages der et stort skridt i retning af en tidligere, mere målrettet og 

virksomhedsrettet indsats. Kvaliteten i ressourceforløb skal være høj og ressour-

ceforløb må aldrig blive en parkeringsplads for personer med nedsat arbejdsevne.  

 

Forsikring & Pension er også glade for, at der med Aftale om bedre ressourceforløb 

er blevet iværksat en analyse af problemet med 100 pct. modregning af invalide-

pension i ressourceforløbsydelsen. Reglen har alvorlige økonomiske konsekvenser 

for personer med væsentligt nedsat arbejdsevne. I praksis får mange konfiskeret 

deres supplerende invalidepension og tvinges til at leve af indkomst på kontant-

hjælpsniveau, fordi de er for svækkede til at supplere indkomsten via deltidsar-

bejde. Det haster at få løst dette problem. 
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Side 2 

Overordnede bemærkninger til lovforslagets tiltag 

Seniorer skal ikke tvinges i ressourceforløb 

Ingen bemærkninger.  

Indsatsgaranti i ressourceforløb 

Forsikring & Pension bakker op om, at sager, hvor der endnu ikke er iværksat en 

indsats efter 6 måneder, automatisk kommer til behandling i rehabiliteringstea-

met. Selvom det er ambitionen, at indsatsen skal komme så tidligt som muligt, 

opfordrer vi til, at grænsen nedsættes yderligere til fx 3 måneder. 

Tryghed i ressourceforløb – ret til sundhedsfaglig rådgivning 

Forsikring & Pension bakker op om retten til sundhedsfaglig rådgivning. Det er 

vigtigt, at der på sundhedsfagligt grundlag kan nedlægges en form for veto. Det 

er desværre vores oplevelse, at visse sygdomsramte borgere bliver mere syge af 

de forløb, de kommer igennem. Det er dog også vigtigt, at retten til sundhedsfag-

lig rådgivning ikke forlænger planen unødigt, og det kan derfor overvejes at sætte 

en tidsfrist, så borgeren har ret til at tale med en sundhedsfaglig rådgiver inden 

for f.eks. 1 måned. 

Flere i virksomhedsrettede forløb 

Forsikring & Pension bakker op om retten til en personlig jobformidler, der kan 

hjælpe flere i virksomhedsrettede forløb. Evidensen peger klart på, at en tidlig 

virksomhedsrettet indsats er noget af det, der fungerer bedst i forhold til at få 

sygdomsramte tilbage i beskæftigelse.  

 

Forsikring & Pension hilser generelt alle tiltag velkomne, hvor der igangsættes 

tværgående og koordinerende roller i de offentlige sygdomsforløb, som ofte kan 

virke uoverskuelige og komplicerede for den enkelte. Vi anbefaler således også, 

at ordningen med både den sundhedsfaglige rådgivning og den personlige jobfor-

midler evalueres og justeres, hvis nødvendigt. 

Kortere ressourceforløb og nye aldersgrænser 

Forsikring & Pension bakker op om forslagene til afkortning af ressourceforløbenes 

længde, hvorefter personer over 40 år nu maksimalt kan kræve at være i res-

sourceforløb i 5 år, mens personer over 50 år nu maksimalt kan kræves at være 

i ressourceforløb i 3 år 

 

Det er vigtigt at holde sig for øje, at det er to vidt forskellige grupper med for-

skellige problemer og behov, der i dag kommer i ressourceforløb. På den ene side 

er der gruppen af langvarige kontanthjælpsmodtagere, og på den anden side 

gruppen af lønmodtagere, som er blevet ramt af sygdom, ulykke eller nedslidning. 

Vores opgørelser viser, at ca. 30 pct. af de borgere, der kom i ressourceforløb i 

2018, kom fra sygedagpengesystemet, mens knap 60 pct. kom fra kontanthjælps-

systemet.  

 

I den mest udbredte model for tilkendelse af invalidepension foretager pensions- 

eller forsikringsselskabet sin egen selvstændige vurdering af den sygdomsramtes 

erhvervsevnetab. Her er det den generelle oplevelse, at erhvervsevnetabet typisk 

har stabiliseret sig et par år efter sygdoms- eller ulykkestidspunktet. Samtidig 

viser vores opgørelser, at de personer, der tidligere har været lønmodtagere, og 
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Side 3 

har en arbejdsmarkedspension, som kommer i ressourceforløb på grund af syg-

dom, ulykke eller nedslidning, typisk først kommer i ressourceforløb efter en år-

række på forskellige offentlige ydelser. Dermed vil erhvervsevnetabet for de fle-

stes vedkommende være stabiliseret, inden de påbegynder ressourceforløbet, 

som har til formål at udvikle erhvervsevnen. Det kan tale for en yderligere afkort-

ning af ressourceforløbenes længde end der med Aftale om bedre ressourceforløb 

foreslås. I hvert fald for gruppen af borgere, der kommer med lang arbejdsmar-

kedshistorik. Gruppen af tidligere lønmodtagere, og gruppen af langvarige kon-

tanthjælpsmodtagere har forskellige problemer og derfor behov for forskellige løs-

ninger. 

Afskaffelse af refusion af driftsudgifter ved aktivering og udgifter til mentorstøtte 

Ingen bemærkninger. 

Ændrede fradragsregler for lønindtægter i ressourceforløbsydelse under ressour-

ceforløb 

Ingen bemærkninger.  

Bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om opgørelse af indsatsen i res-

sourceforløb og opfølgning på kommunernes indsats 

Ingen bemærkninger. 

Førtidspension kan ikke frakendes udsendte soldater og andre statsansatte 

Ingen bemærkninger. 

 

Forsikring & Pension har ikke bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmel-

ser. 

Med venlig hilsen 

Johnni Bendt Nielsen 

 


