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NOTAT

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
maja@star.dk
csk@star.dk

Høringssvar udkast til præcisering af regler om 
ressourceforløb og dokumentationskrav for 
tilkendelse af førtidspension

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har d. 6. februar sendt et 
udkast til lovforslag om ændring af lov om aktiv beskæftigelsesindsats og lov 
om social pension. Udkastet omhandler en præcisering af reglerne, og har til 
formål at skabe klarhed om iværksættelse af ressourceforløb og 
dokumentationskrav i forbindelse med tilkendelse af førtidspension. 

KL har ikke haft mulighed for at behandle lovudkastet politisk, hvorfor der 
tages forbehold for efterfølgende bemærkninger.

Lovforslaget vedrører præciseringer vedrørende to forhold: 

- Dokumentationskravet for at få tilkendt en førtidspension kan i visse 
tilfælde være opfyldt, uden at borgeren har deltaget i et ressourceforløb

- Det er en forudsætning for at iværksætte ressourceforløb, at kommunen 
kan pege på indsatser, hvor der er en realistisk forventning om, at 
borgeren kan udvikle sin arbejdsevne

KL byder præciseringerne velkommen og kan supplerende oplyse, at de 
vurderes at matche den praksis, som mange kommuner allerede har i dag. 

Bemærkning til lovforslaget

Følgende formulering i lovforslaget punkt 1.2. "Konklusion på den 
fremrykkede delevaluering og behovet for præcisering" kan være vanskelig 
at forstå: 
"Loven indeholder i dag to spor for, hvordan en sag om førtidspension kan 
dokumenteres. Der skal enten være tale om en situation, hvor det 1) på 
grund af særlige forhold (helbredsmæssige) er helt åbenbart, at den 
pågældendes arbejdsevne ikke kan forbedres, eller hvor det 2) er 
dokumenteret, at det er helt åbenbart, at den pågældendes arbejdsevne ikke 
kan forbedres". 

Med formuleringen i lovforslagets pkt. 2: "er dokumenteret, at det er helt 
åbenbart, at den pågældendes arbejdsevne ikke kan forbedres" finder KL, at 
der er fare for at de to spor blandes sammen. 
 
Det forslås derfor, at ordene "helt åbenbart" udelades i punkt 2. 

Konsekvenser af de foreslåede lovændringer

KL forventer, at følgende kan blive en konsekvens af præciseringerne. 
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NOTAT

Det fremgår af lovudkastets bemærkninger om de økonomiske 
konsekvenser, at ”præciseringerne forventes at ville medføre en reel 
praksisændring, hvor en mindre andel førtidspensionister vil få en tidligere 
tilkendelse i tråd med intentionerne i reformen. Den tidligere tilkendelse 
ventes at føre til et tilsvarende lavere antal personer i ressourceforløb”. KL 
peger på risiko for, at ændringerne kan give anledning til forventninger om 
en mere lempelig praksis for tilkendelse af førtidspension bl.a. blandt 
borgere og organisationer.

KL tager forbehold for vurdering af de økonomiske konsekvenser, som skal 
forhandles med KL. 
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