
Fremsat den 1. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen)

Forslag
til

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv
socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love

(Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteams, fleksløntilskud m.v.)

§ 1

I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf.
lovbekendtgørelse nr. 706 af 28. juni 2012, foretages
følgende ændringer:

1. I § 2, nr. 9, ændres »indsats, og« til: »indsats,«.

2. I § 2, nr. 10, ændres »integrationsloven.« til: »integrati-
onsloven, og«.

3. I § 2 indsættes som nr. 11:
»11) personer, der modtager ressourceforløbsydelse efter

kapitel 6 a i lov om aktiv socialpolitik.«

4. § 4 a, stk. 3, 1. pkt., ophæves, og i § 4 a, stk. 3, 2. pkt., der
bliver 1. pkt., udgår: »endvidere«.

5. I § 10 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 2, nr. 1-10« til: »§ 2, nr.
1-11«, og i 2. pkt., der bliver 1. pkt. indsættes efter »jobpla-
ner«: », rehabiliteringsplaner«.

6. I § 10 a, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »jobplaner,«: »reha-
biliteringsplaner«.

7. I § 15, 1. pkt., indsættes efter »§ 2, nr. 1-4«: »og 11«.

8. I § 15 indsættes som stk. 2:
»Stk. 2. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 6, har ret til

mindst tre samtaler i jobcenteret. Samtalerne har til formål
at afklare, hvilke muligheder personen måtte have for at
vende tilbage i ordinær eller støttet beskæftigelse.«

9. I § 16, stk. 1, ændres »§ 18, stk. 2« til: »§ 18, stk. 3«.

10. I § 16 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 11, skal
der under kontaktforløbet afholdes individuelle samtaler
med henblik på at følge op på personens deltagelse i tilbud
eller andre indsatser efter rehabiliteringsplanen, jf. § 30 a.
Samtalen afholdes ved personligt fremmøde, jf. dog § 18,
stk. 3.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

11. I § 18 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
»Stk. 2. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 11, skal

den individuelle samtale efter § 16, stk. 5, afholdes løbende,
tilpasset den enkeltes behov og mindst 6 gange inden for 12
kalendermåneder. Hvis det skønnes nødvendigt for at bringe
personen tættere på arbejdsmarkedet, herunder for at sikre
personens deltagelse i tilbud og andre indsatser i rehabilite-
ringsplanen, skal kontakten være hyppigere.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

12. I § 18, stk. 2, der bliver stk. 3, indsættes efter »Samta-
len«: »efter stk. 1 og 2«.

13. I § 21 f, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »ordinær beskæfti-
gelse på fuld tid,«: »fleksjob,«.

14. I § 22, stk. 2, indsættes efter »jobplan«: »eller en rehabi-
literingsplan«.

15. I § 22, stk. 4 og 5, indsættes efter »§ 2, nr. 1-3«: »og
11«.

16. To steder i § 24, stk. 5, i § 73 a, stk. 1, og to steder i § 73
a, stk. 2, udgår: »eller særlig ydelse«.

17. I § 24 indsættes som stk. 6:
»Stk. 6. Tilbud til personer, der er omfattet af § 2, nr. 11,

kan gives, så længe personen er berettiget til ressourcefor-
løbsydelse efter kapitel 6 a i lov om aktiv socialpolitik.«
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18. I overskriften til kapitel 9 indsættes efter »Jobplan«:
» og rehabiliteringsplan«.

19. Efter § 30 indsættes:

»§ 30 a. Personer, der skal have behandlet deres sag i et
rehabiliteringsteam, jf. kapitel 3 a i lov om ansvaret for og
styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, skal have en
rehabiliteringsplan. Rehabiliteringsplanen består dels af en
forberedende del, som udarbejdes for alle, dels af en indsats-
del, som udarbejdes for personer, der er visiteret til et res-
sourceforløb, jf. kapitel 12 a. Rehabiliteringsplanen udarbej-
des i samarbejde med personen.

Stk. 2. Kommunen udarbejder den forberedende del, som
danner grundlag for sagens behandling i teamet.

Stk. 3. Den forberedende del skal indeholde
1) personens uddannelses- og beskæftigelsesmål,
2) en beskrivelse af den enkelte persons beskæftigelses-

mæssige, sociale og helbredsmæssige ressourcer og ud-
fordringer, herunder dokumentation for den forudgåen-
de indsats på disse områder, og

3) den praktiserende læges vurdering af personens hel-
bredsmæssige situation i forhold til at kunne arbejde,
som sker på baggrund af en konsultation.

Stk. 4. Den gennemgående og koordinerende sagsbehand-
ler, jf. § 68 c, udarbejder indsatsdelen, som beskriver den
tværfaglige indsats på baggrund af teamets indstilling.

Stk. 5. Indsatsdelen skal indeholde personens beskæftigel-
ses- og uddannelsesmål samt en plan for hvilke indsatser fra
de forskellige forvaltninger og myndigheder, der skal iværk-
sættes for at bringe den enkelte person i et ressourceforløb
tættere på arbejdsmarkedet.«

20. § 31 affattes således:

»§ 31. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere reg-
ler efter dette kapitel, herunder om indhold og udformning
af jobplanen og rehabiliteringsplanen samt procedurer for
udarbejdelse af disse planer, og om hvordan planerne skal
bidrage til at udvikle og afklare personens arbejdsevne. Reg-
ler om rehabiliteringsplanen fastsættes efter forhandling
med social- og integrationsministeren. Beskæftigelsesmini-
steren kan herudover efter forhandling med social- og inte-
grationsministeren fastsætte nærmere regler om mulighed
for at fravige kravene til indhold i rehabiliteringsplanens
forberedende del, jf. § 30 a, stk. 3, i sager, hvor det er åben-
bart formålsløst at udvikle arbejdsevnen og i sager, hvor
borgeren søger om førtidspension. Beskæftigelsesministeren
fastsætter endvidere efter forhandling med social- og inte-
grationsministeren nærmere regler om, hvordan beskrivelse
af personens arbejdsevne og dokumentationen for den for-
udgående indsats i rehabiliteringsplanens forberedende del
samt rehabiliteringsteamets indstilling skal indgå i kommu-
nens beslutningsgrundlag i sager om ressourceforløb, og i
kommunens vurdering af
1) personens arbejdsevne i forbindelse med bevilling af

fleksjob eller tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende
efter kapitel 13,

2) retten til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv so-
cialpolitik og

3) personens arbejdsevne i sager om førtidspension efter
lov om social pension.«

21. I § 32, stk. 1, § 42, stk. 1, § 52, nr. 1, § 66 og i § 82, stk.
1, indsættes efter »§ 2, nr. 1-5«: »og 11«.

22. § 32, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 6 og 7, kan få

tilbud efter stk. 1, nr. 2.«

23. I § 38, stk. 2, og i § 45, stk. 2, ændres »§ 2, nr. 2-5 og 7«
til: »§ 2, nr. 2-5, 7 og 11«.

24. I § 39, stk. 1, og § 46, stk. 1, ændres »§ 2, nr. 1-5 og 7«
til: »§ 2, nr. 1-5, 7 og 11«.

25. I § 39, stk. 2, § 46, stk. 2, § 55, stk. 4, og i § 83, stk. 1,
ændres »§ 2, nr. 2 og 3« til: »§ 2, nr. 2, 3 og 11«.

26. § 42, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 6 og 7, kan få

tilbud om virksomhedspraktik.«

27. I § 44, stk. 1, nr. 4, ændres »§ 2, nr. 3-5 og 7« til: »§ 2,
nr. 3-7 og 11«.

28. I § 51, stk. 1, ændres »§ 2, nr. 1-6 og 8« til: »§ 2, nr. 1-6,
8 og 11«.

29. I § 51, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:
»Personer, der er omfattet af § 2, nr. 11, skal have modta-

get ressourceforløbsydelse i en sammenhængende periode
på mere end 6 måneder, jf. dog stk. 3.«

30. I § 54, stk. 1, § 55, stk. 1, og § 61, stk. 1, ændres »§ 2, nr.
1-3 og 5« til: »§ 2, nr. 1-3, 5 og 11«.

31. I § 64, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 4 a, stk. 3« til: »§ 31, 4.
pkt.«.

32. I § 64, stk. 3, indsættes efter »§ 2, nr. 4«: »og 11«.

33. I § 64, stk. 3, 2. pkt., indsættes efter »personer«: » om-
fattet af § 2, nr. 4,«.

34. Efter § 68 indsættes:

»Kapitel 12 a
Ressourceforløb

§ 68 a. Personer under 40 år, der har komplekse proble-
mer ud over ledighed, der ikke har kunnet løses gennem en
indsats efter denne lov eller efter lov om aktiv socialpolitik,
og som kræver et helhedsorienteret forløb med en kombina-
tion af indsats efter denne lov og sociale eller sundhedsmæs-
sige indsatser, skal tilbydes et ressourceforløb, jf. dog stk. 2.
Det er endvidere en betingelse, at personen
1) har modtaget længerevarende offentlig forsørgelse,
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2) har deltaget i tilbud efter denne lov eller revalidering
efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik, uden at have
øget tilknytningen til arbejdsmarkedet, eller

3) kommunen vurderer, at der er behov for en længereva-
rende indsats, før der kan fastsættes et konkret beskæf-
tigelsesmål.

Stk. 2. Personer, hvor det som følge af svær sygdom eller
på grund af betydelige funktionsnedsættelser, er åbenbart
formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne i et res-
sourceforløb, er undtaget fra stk. 1.

Stk. 3. Forud for visitation til et ressourceforløb skal den
forberedende del af rehabiliteringsplanen, jf. § 30 a, være
udarbejdet, og sagen have været forelagt rehabiliteringstea-
met, jf. § 25 a i lov om ansvaret for og styringen af den akti-
ve beskæftigelsesindsats. Personen og dennes sagsbehandler
skal deltage i rehabiliteringsteamets møder, når personens
sag behandles, jf. § 25 a, stk. 5, i lov om ansvaret for og sty-
ringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Stk. 4. Ressourceforløbet skal være af mindst 1 og højst 5
års varighed.

Stk. 5. Indsatsdelen af rehabiliteringsplanen udarbejdes
for alle personer, der er visiteret til et ressourceforløb, jf. §
30 a, stk. 1.

Stk. 6. Ressourceforløbet kan bestå af tilbud efter kapitel
10-12, mentorstøtte efter kapitel 14 samt en indsats efter an-
den lovgivning, herunder efter serviceloven og sundhedslo-
ven. Ressourceforløbet kan tillige indeholde indsatser, der
kan stabilisere og forbedre personens fysiske, psykiske og
sociale tilstand med henblik på, at personen efterfølgende
kan deltage i tilbud efter denne lov.

Stk. 7. Kommunen skal inden ressourceforløbets afslut-
ning træffe beslutning om, hvilke indsatser der skal iværk-
sættes fremadrettet.

Stk. 8. Personen kan tilbydes flere på hinanden følgende
ressourceforløb. Fylder personen 40 år under et ressource-
forløb, fortsætter forløbet, til det er afsluttet.

Stk. 9. For personer over 40 år gælder stk. 1-7 tilsvarende.
Hvis personen ønsker det, kan kommunen tilbyde mere end
ét ressourceforløb.

§ 68 b. Personer under 40 år, der er omfattet af § 2, nr. 6,
der ønsker at deltage i et ressourceforløb, kan af kommunen
få tilbud herom efter reglerne i § 68 a, stk. 3-7.

Stk. 2. Hvis personen ikke følger forløbet, kan kommunen
træffe afgørelse om, at forløbet ophører.

§ 68 c. Kommunen skal udpege en gennemgående og ko-
ordinerende sagsbehandler til personer, der deltager i et res-
sourceforløb efter § 68 a eller § 68 b. Sagsbehandleren skal
udarbejde rehabiliteringsplanens indsatsdel sammen med
personen, jf. § 30 a, varetage den løbende opfølgning og ko-
ordinering i samarbejde med personen, sørge for, at indsats-
delen justeres efter personens aktuelle situation og behov,
samt bistå personen med at gennemføre rehabiliteringspla-
nen, herunder realisere uddannelses- og beskæftigelsesmål.

Stk. 2. Funktionen som gennemgående og koordinerende
sagsbehandleren kan overdrages til en anden enhed i kom-
munen end jobcenteret, jf. lov om ansvaret for og styringen
af den aktive beskæftigelsesindsats § 15, stk. 3.«

35. Efter overskriften til kapitel 13 indsættes før § 69:

»Visitation«.

36. I § 69, stk. 1, indsættes efter »varige«: » og væsentlige«
og »§ 75« ændres til: »§ 70 g«.

37. § 69, stk. 3, ophæves, og i stedet indsættes:
»Stk. 3. Fleksjob kan alene oprettes hos en arbejdsgiver

med hjemsted i Danmark.
Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om

fleksløntilskud til ansatte i fleksjob hos en arbejdsgiver med
hjemsted i Danmark, hvor arbejdet skal udføres i udlandet.«

38. I § 70 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
»Stk. 2. Jobcenteret kan endvidere give tilbud om fleksjob

til personer, der aktuelt har en meget begrænset arbejdsevne,
hvis der er mulighed for, at deres arbejdsevne inden for en
rimelig periode kan udvikles.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

39. § 70, stk. 3, som bliver stk. 4, ophæves.

40. § 70 a affattes således:

»§ 70 a. Grundlaget for en afgørelse om fleksjob består af
rehabiliteringsplanens forberedende del, som har været be-
handlet i et rehabiliteringsteam, jf. § 30 a og kapitel 3 a i lov
om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelses-
indsats. Rehabiliteringsplanen skal indeholde følgende:
1) Dokumentation for, at personens ressourcer og udfor-

dringer er fuldt afklarede i forhold til uddannelse og
beskæftigelse,

2) dokumentation for, at alle relevante indsatser efter den-
ne lov samt andre foranstaltninger har været afprøvet
for at bringe eller fastholde den pågældende i ordinær
beskæftigelse,

3) dokumentation for, at den pågældendes arbejdsevne an-
ses for varigt og væsentligt begrænset og ikke kan an-
vendes til at opnå eller fastholde beskæftigelse på nor-
male vilkår, og

4) dokumentation for, at den pågældende har været ansat
under de sociale kapitler m.v., jf. § 70 b, i mindst 12
måneder, hvis personen skal ansættes i fleksjob på den
hidtidige arbejdsplads.«

41. Efter § 70 a indsættes:

»Fastholdelsesfleksjob

§ 70 b. En person kan kun blive ansat i et fleksjob på den
hidtidige arbejdsplads, hvis personen forinden har været an-
sat på arbejdspladsen i mindst 12 måneder under overens-
komstens sociale kapitler eller på særlige vilkår, jf. dog stk.
3. Den pågældende skal endvidere opfylde betingelserne for
fleksjob.

Stk. 2. Aftalen mellem arbejdsgiver og medarbejder om
ansættelse efter de sociale kapitler eller på særlige vilkår ef-
ter stk. 1 skal være skriftlig og indeholde oplysninger om,
hvilke funktioner medarbejderen har svært ved at udføre el-
ler ikke kan udføre, samt hvilke konkrete skånehensyn, der
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er aftalt. Arbejdsgiveren skal endvidere dokumentere, at der
er gjort et reelt forsøg på at etablere et vedvarende ustøttet
job efter de sociale kapitler eller på særlige vilkår.

Stk. 3. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis den ansatte har
været udsat for akut opstået skade eller sygdom, og det er
åbenbart formålsløst at gennemføre foranstaltninger med
henblik på job efter overenskomstens sociale kapitler eller
på særlige vilkår.

Midlertidige fleksjob

§ 70 c. Jobcenteret bevilger fleksjob for en periode af 5
år, jf. dog stk. 2. Når den femårige periode udløber, tager
jobcenteret stilling til, om personen fortsat opfylder betin-
gelserne i § 70 for et nyt fleksjob.

Stk. 2. For personer, der er fyldt 40 år, bevilger jobcente-
ret efter det første fleksjob et permanent fleksjob, hvis job-
centeret vurderer, at arbejdsevnen fortsat er nedsat i et om-
fang, så overgang til beskæftigelse på det ordinære arbejds-
marked ikke er en mulighed, og betingelserne for fleksjob
fortsat er opfyldt.

Løbende opfølgning i fleksjob og udarbejdelse af status

§ 70 d. Jobcenteret skal sikre, at den ansatte udnytter sin
arbejdsevne bedst muligt i fleksjobbet, og at den pågælden-
des skånebehov bliver tilgodeset. Jobcenteret skal følge op
på, om der er sket ændringer i den ansattes forhold efter 2½
år i fleksjobbet, herunder vurdere om den ansatte fortsat op-
fylder betingelserne for fleksjob. Herefter skal der følges op
hver gang, der er gået 2½ år fra seneste opfølgning. Dette
skal ske ved en personlig samtale med den ansatte i flek-
sjobbet. Arbejdsgiveren inddrages efter behov.

Stk. 2. Personer, der er ansat i fleksjob, skal orientere job-
centeret, hvis arbejdstiden sættes ned, eller hvis der sker an-
dre ændringer i ansættelsesforholdet, der kan have betyd-
ning for fleksjobbet.

Stk. 3. Jobcenteret skal for personer, der er ansat i et flek-
sjob, jf. § 70 c, stk. 1, udarbejde en status efter 4 ½ år, hvor
det vurderes, om personen kan overgå til ordinær beskæfti-
gelse eller skal forblive i fleksjobordningen.

Stk. 4. Personer, der er ansat i fleksjob, forbliver i ordnin-
gen, indtil jobcenteret har truffet afgørelse efter stk. 3.

Løn- og arbejdsvilkår i fleksjobbet

§ 70 e. Arbejdsgiveren betaler løn til den ansatte i flek-
sjob for det arbejde, der bliver udført, jf. stk. 3-5. Lønnen
suppleres med et fleksløntilskud, der reguleres på baggrund
af lønindtægten og udbetales af kommunen til den ansatte,
jf. § 70 f.

Stk. 2. I forbindelse med etableringen af et fleksjob på en
virksomhed skal jobcenteret hurtigst muligt komme med en
vurdering af arbejdsevnen i fleksjobbet, herunder hvor man-
ge timer personen kan arbejde i fleksjobbet, og af arbejdsin-
tensiteten. Vurderingen danner grundlag for aftalen om flek-
sjob mellem den ansatte og arbejdsgiveren. Jobcenteret skal
foretage en ny vurdering af arbejdsevnen i fleksjobbet, hvis
arbejdsgiveren og den ansatte er enige om ændringen og i
fællesskab anmoder herom.

Stk. 3. På overenskomstdækkede områder fastsættes løn
og øvrige arbejdsvilkår efter de kollektive overenskomster,
herunder sociale kapitler, lokalaftaler m.v. samt bestemmel-
ser om løn- og arbejdsvilkår for ansættelse og fastholdelse
af personer i fleksjob. Hvis overenskomsterne m.v. ikke in-
deholder sådanne bestemmelser, eller disse ikke kan finde
anvendelse til brug for fastsættelse af løn, indgås aftale om
løn mellem den ansatte og arbejdsgiveren, således at be-
stemmelser i overenskomsten om løn og arbejdstid kan fra-
viges i det omfang, det er nødvendigt for at fastsætte en løn,
der er i overensstemmelse med den ansattes arbejdsevne i
fleksjobbet, jf. stk. 2. Jobcenteret og den overenskomstbæ-
rende faglige organisation modtager efter aftale med den an-
satte kopi af aftalen om fleksjob. Tvister om anvendelsen af
overenskomsterne m.v. og om løn og arbejdsvilkår afgøres
ved fagretlig behandling og endeligt ved Arbejdsretten. §
11, stk. 2, i lov om arbejdsretten og faglige voldgiftsretter
finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. På områder, der ikke er dækket af overenskomst,
fastsættes løn og øvrige arbejdsvilkår efter aftale mellem
den ansatte og arbejdsgiveren. På områder, hvor der findes
en relevant sammenlignelig overenskomst, skal parterne
tage udgangspunkt i overenskomsten på det sammenligneli-
ge område. Jobcenteret modtager efter aftale mellem ar-
bejdsgiver og den ansatte kopi af aftalen om fleksjob. Det
samme gælder den overenskomstbærende faglige organisati-
on, hvis der er taget udgangspunkt i en sammenlignelig
overenskomst. Tvister om løn og arbejdsvilkår afgøres i dis-
se tilfælde ved fagretlig behandling og endeligt ved Arbejds-
retten, såfremt en af parterne begærer det. I så fald er ar-
bejdsgiveren stillet, som om denne havde tiltrådt den kollek-
tive overenskomst, § 11, stk. 2, i lov om arbejdsretten og
faglige voldgiftsretter finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. Hvis en ansat i fleksjob udfører funktionærarbejde,
jf. funktionærlovens § 1, stk. 1, men ikke er omfattet af
funktionærloven, fordi pågældende arbejder 8 timer eller
derunder ugentligt, skal arbejdsgiveren ansætte vedkom-
mende på funktionærlignende vilkår. Ved funktionærlignen-
de vilkår forstås i denne henseende, at funktionærlovens vil-
kår gælder som helhed.

Fleksløntilskud

§ 70 f. Kommunen udbetaler fleksløntilskud til personer i
fleksjob. Tilskuddet kan højst udgøre et beløb, der svarer til
98 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb, jf. § 47
i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Kommunen udbeta-
ler fleksløntilskuddet efter stk. 2-5 månedsvis bagud.

Stk. 2. Fleksløntilskuddet nedsættes med 30 pct. dels af
lønindtægten i fleksjobbet, dels af anden lønindtægt, indtil
den samlede lønindtægt pr. måned udgør 13.000 kr. (2012-
niveau), og herefter med 55 pct. Ved lønindtægt forstås A-
indkomst, hvoraf der skal betales AM-bidrag og det samlede
bidrag til en pensionsordning, der er led i et ansættelsesfor-
hold. Den ansatte i fleksjobbet har pligt til at oplyse kom-
munen om eget og arbejdsgiverens pensionsbidrag.

Stk. 3. Fleksløntilskud efter stk. 2 og løn udbetalt af ar-
bejdsgiver efter § 70 e kan tilsammen højst udgøre et beløb,

4



der svarer til den løn, der udbetales for ansættelse på fuld tid
i den pågældende stilling.

Stk. 4. Personer, der under ferie modtager løn eller ferie-
godtgørelse, er berettiget til fleksløntilskud under ferien.
Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse. Fleksløntilskuddet kan
udbetales under ferieophold i udlandet.

Stk. 5. Personer, der modtager løn under sygdom eller
barsel, er berettiget til fleksløntilskud i sygdoms- eller bar-
selperioden. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse. Personer,
der ikke er berettiget til løn under sygdom eller barsel, mod-
tager syge- eller barseldagpenge efter de regler, der fastsæt-
tes i medfør af § 49 i lov om sygedagpenge og § 34 i lov om
ret til orlov og dagpenge ved barsel. Syge- eller barseldag-
pengene suppleres med fleksløntilskud, således at syge- eller
barseldagpengene og fleksløntilskud tilsammen svarer til 98
pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb, jf. § 47 i
lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Reglerne om mulighed
for ophold uden for Danmark i lov om sygedagpenge og lov
om ret til orlov og dagpenge ved barsel finder tilsvarende
anvendelse for fleksløntilskuddet, når en ansat i fleksjob
modtager syge- eller barseldagpenge.

Stk. 6. Hvis en person, der er ansat i et fleksjob, og som
ikke modtager løn under sygdom, mister retten til sygedag-
penge, kan den pågældende modtage fleksløntilskud fratruk-
ket det beløb, som personen ville have kunnet modtage i sy-
gedagpenge. Det samme gør sig gældende, hvis der er an-
modet om sygedagpenge for sent. Kommunen skal ved ud-
betaling af det beregnede fleksløntilskud mindst hver 3. må-
ned følge op på, om den pågældende fortsat er ansat i flek-
sjob. Opfølgningen skal ske, indtil kommunen konstaterer,
at personen igen får udbetalt løn.

Stk. 7. Hvis ansættelsen i fleksjob ophører under sygdom,
ophører fleksløntilskuddet, og personen overgår til ledig-
hedsydelse, jf. § 74 a og § 74 d i lov om aktiv socialpolitik,
hvis pågældende i øvrigt opfylder betingelserne herfor.

Stk. 8. Hvis ansættelsen i fleksjob ophører under barsel,
ophører fleksløntilskuddet, og personen overgår til barsel-
dagpenge, jf. § 34 i lov om ret til orlov og dagpenge ved
barsel.

Stk. 9. Personer, der er ansat i fleksjob, bevarer retten til
fleksløntilskud ved flytning til en anden kommune.

Stk. 10. Kommunen træffer afgørelse om tilbagebetaling
af fleksløntilskud, hvis den ansatte mod bedre vidende har
undladt at give kommunen oplysninger efter stk. 2, 3. pkt.,
eller § 11, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på
det sociale område, og den ansatte har modtaget fleksløntil-
skud med urette eller i øvrigt mod bedre vidende uberettiget
har modtaget fleksløntilskud.

Stk. 11. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere reg-
ler om beregning af og fradrag i fleksløntilskuddet.

Støtte i form af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende
tilkendt efter 1. januar 2013

§ 70 g. Jobcenteret kan give tilbud om støtte i form af til-
skud i fem år til personer, som driver selvstændig virksom-
hed som hovedbeskæftigelse her i landet, og som
1) har en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne i forhold

til arbejdet i den selvstændige virksomhed,

2) udnytter sin arbejdsevne fuldt ud i virksomheden,
3) er under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social

pension,
4) ikke modtager førtidspension efter lov om social pensi-

on eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig
og almindelig førtidspension m.v., og

5) forud for tilkendelse af tilskuddet første gang har dre-
vet den selvstændige virksomhed i væsentligt omfang i
mindst 12 måneder inden for de seneste 24 måneder.

Stk. 2. Jobcenteret træffer afgørelse om at give tilbud om
støtte i form af tilskud til en selvstændig erhvervsdrivende
efter forelæggelse for rehabiliteringsteamet, jf. § 25 a i lov
om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelses-
indsats. Jobcenteret skal på baggrund af rehabiliteringspla-
nens forberedende del umiddelbart kunne vurdere, om per-
sonen opfylder betingelserne for at modtage tilbud efter stk.
1.

Stk. 3. Jobcenteret skal følge op på, om der er sket æn-
dringer i personens forhold efter 2½ år i tilbuddet, herunder
vurdere om personen fortsat opfylder betingelserne for at
modtage tilskud. Dette skal ske ved en personlig samtale
med modtageren af tilskuddet.

Stk. 4. Jobcenteret skal udarbejde en status, når der er
ydet tilskud efter stk. 1 i 4 ½ år, hvor det skal vurderes, om
den pågældende opfylder betingelserne for at kunne tilken-
des tilskud i en ny periode efter stk. 1. Personen forbliver i
ordningen, indtil jobcenteret har truffet afgørelse om, at den
pågældende ikke længere opfylder betingelserne for at kun-
ne tilkendes tilskud efter stk. 1.

Stk. 5. Tilskuddet efter stk. 1 fastsættes til 125.000 kr.
(2012-niveau) om året. Tilskuddet nedsættes med 30 pct.
dels af en beregnet årsindtægt i virksomheden, dels af anden
arbejdsindkomst. Kommunen udbetaler tilskuddet med 1/12
af det beregnede tilskud pr. måned. Nedsættelsen af tilskud-
det beregnes én gang årligt på baggrund af de to bedste
regnskabsår inden for de seneste tre år. Har virksomheden
været drevet i mindre end to år, beregnes årsindtægten med
baggrund i seneste hele regnskabsår.

Stk. 6. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere reg-
ler om betingelser for og beregning af tilskud, fradrag og
udbetaling af tilskud, oplysningspligt m.v. til selvstændigt
erhvervsdrivende.

Løn og tilskud m.v. for fleksjob påbegyndt før den 1. januar
2013«.

42. I § 71 indsættes som stk. 5:
»Stk. 5. Tilbud om fleksjob kan gives frem til folkepensi-

onsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension.«

43. I § 73 indsættes som stk. 2:
»Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om

tilskud til arbejdsgivere med ansatte i fleksjob, hvor arbejdet
udføres i udlandet.«

44. Overskriften før § 73 a affattes således:
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»Kontaktforløb, selvvalgt uddannelse, andre aktører, cv
m.v.«.

45. I § 73 a, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.: »Der skal under
jobsamtalen følges op på, om personen er aktivt arbejdssø-
gende.«

46. I § 73 c, stk. 1 og 2, ændres »kontanthjælp, ledigheds-
ydelse eller særlig ydelse« til: »ledighedsydelse«.

47. Efter § 73 c indsættes før overskriften før § 74:

»§ 73 d. Oplysninger om job, arbejds- og uddannelses-
mæssig baggrund m.v. (cv’er) indlægges i Beskæftigelses-
ministeriets database (Jobnet).

Stk. 2. Personer, der er visiteret til fleksjob, og som er le-
dige, skal give fyldestgørende oplysninger om tidligere be-
skæftigelse, uddannelse, kvalifikationer og øvrige forhold af
betydning for jobcenterets bistand til at finde arbejde. Der
skal endvidere angives mindst ét beskæftigelsesmål.

Stk. 3. Personen skal senest 3 uger efter at have opnået ret
til ledighedsydelse indlægge oplysninger, som nævnt i stk.
2, i Jobnet. Personen skal løbende ajourføre oplysningerne i
Jobnet.

Stk. 4. Hvis der foreligger oplysninger, som nævnt i stk.
2, fra en tidligere ledighedsperiode, skal oplysningerne
straks på ny gøres tilgængelige, hvis personen igen bliver le-
dig.

Stk. 5. Jobcenteret yder bistand i forbindelse med, at en
person indlægger oplysninger i Jobnet, hvis personen anmo-
der herom.

Stk. 6. Staten og kommunen har adgang til de oplysnin-
ger, som personen har indlagt i Jobnet.

§ 73 e. For personer, der er visiteret til fleksjob, skal der
senest 3 uger efter, at de har opnået ret til ledighedsydelse,
holdes en samtale, hvor det sikres, at de oplysninger, som
personen indlægger i Jobnet er fyldestgørende. Samtalen
holdes ved personligt fremmøde, jf. dog § 21 f. Under sam-
talen skal det aftales, hvordan personens jobsøgning kan un-
derstøttes, og personen kan pålægges at søge relevante kon-
krete fleksjob.

Stk. 2. Samtalen skal dog ikke afholdes, hvis der inden for
de seneste 3 måneder før, der er opnået ret til ledighedsydel-
se og efter visitationen til fleksjob, har været afholdt en
samtale om personens cv.«

48. Overskriften før § 75 affattes således:

»Støtte i form af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende
tilkendt før den 1. januar 2013«.

49. I § 75, stk. 1, 1. pkt., udgår »tilbud om«.

50. § 75, stk. 1, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:
»Tilskud efter 1. pkt. skal være bevilget senest den 31.

december 2012. § 70 d, stk. 1, finder tilsvarende anvendel-
se.«

51. I § 76, stk. 3 og 4, indsættes efter »§ 2, nr. 4«: »og 11«.

52. I § 82, stk. 4, ændres »§ 2, nr. 1-4 og 7« til: »§ 2, nr. 1-4,
7 og 11«.

53. Efter § 113 indsættes:

»Kapitel 21
Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension

§ 114. For en person, der modtager tilskud fra kommunen
under ansættelse i fleksjob, jf. § 70 f, indbetales et bidrag til
Arbejdsmarkedets Tillægspension på 5 pct. af tilskuddet, jf.
§ 70 f, stk. 2, dog højst 500 kr. pr. måned.

Stk. 2. Personen afholder udgiften til bidrag efter stk. 1.
Stk. 3. Kommunen tilbageholder bidraget ved udbetaling

af tilskuddet.

§ 115. Ud over bidraget i § 114 indbetales et bidrag, der
udgør 2/3 af det bidrag, der er fastsat efter § 15, stk. 1, i lov
om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2. Bidraget efter stk. 1 indbetales for antallet af timer
med tilskud efter § 70 f. Antallet af timer beregnes på
grundlag af forskellen mellem 37 timer om ugen og antallet
af løntimer, som er indberettet fra ansættelsen i fleksjobbet
til indkomstregistret, jf. lov om et indkomstregister.

Stk. 3. Er antallet af løntimer efter stk. 2 mindre end 9 ti-
mer om ugen for uge- eller 14-dages lønnede eller 39 timer
om måneden for månedslønnede, indbetales et ATP-bidrag,
der svarer til det bidrag, der er fastsat efter § 15, stk. 1, i lov
om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 4. Bidraget efter stk. 1 finansieres af staten.
Stk. 5. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension

beregner størrelsen af bidraget efter stk. 2 for hver time, der
udbetales tilskud for.

§ 115 a. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter indstil-
ling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension
nærmere regler om beregning, indberetning og indbetaling
af bidrag efter §§ 114 og 115.«

54. I § 117, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »jobplaner«: »og
rehabiliteringsplaner«.

55. I § 118, stk. 1 og 2, ændres »ledighedsydelse eller særlig
ydelse efter §§ 74 og 74 i« til:»ledighedsydelse efter § 74«.

56. I § 119 ændres »§ 2, nr. 6, 8 og 9« til: »§ 2, nr. 6, 8, 9 og
11«.

57. I § 120 ændres »§ 2, nr. 1-10« til: » § 2, nr. 1-11«.

58. I § 122, stk. 1, indsættes før nr. 1, som nye numre:
»1) fleksløntilskud efter § 70 f,
2) tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende efter § 70 g,«.

Nr. 1 og 2 bliver herefter nr. 3 og 4.

59. § 122, stk. 3, ophæves.

60. I § 127, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »beløbet efter«: »§
70 g, stk. 5,«.
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61. I § 127, stk. 1, nr. 2, indsættes efter nr. 2, som nyt num-
mer:
»3) beløbet efter § 70 f, stk. 2,«.

Nr. 3 og 4 bliver herefter nr. 4 og 5.

62. I § 128 indsættes som nyt stk. 5:
»Stk. 5. Kommunens afgørelser om fleksløntilskud efter §

70 f og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende efter § 70
g, stk. 5, efter denne lov kan indbringes for beskæftigelses-
ankenævnet, jf. kapitel 8 i lov om ansvaret for og styringen
af den aktive beskæftigelsesindsats. Klagen behandles efter
reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administrati-
on på det sociale område.«

§ 2

I lov om ansvaret for og styringen af den aktive
beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15.
juni 2010, som ændret ved § 2 i lov nr. 1596 af 22.december
2010, § 4 i lov nr. 1364 af 28. december 2011, § 3 i lov nr.
153 af 28. februar 2012 og § 5 i lov nr. 476 af 30. maj 2012
foretages følgende ændringer:

1. I § 3 indsættes efter »kapitel 3«: »og i rehabiliterings-
team, jf. kapitel 3 a«.

2. I § 15, stk. 1, indsættes efter »varetages«: », jf. dog stk. 3
og kapitel 3 a«.

3. I § 15 indsættes som stk. 3:
»Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at funktionen

som gennemgående og koordinerende sagsbehandler for
borgere i ressourceforløb, jf. lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats § 68 c, kan overdrages til en anden enhed i kommu-
nen end jobcenteret. Den gennemgående og koordinerende
sagsbehandler fra en anden enhed end jobcenteret kan ikke
træffe afgørelser efter beskæftigelseslovgivningen.«

4. Efter § 25 indsættes:

»Afsnit III a
Rehabiliteringsteam m.v.

Kapitel 3 a
Opgaver, formål og sammensætning af rehabiliteringsteam

§ 25 a. Kommunalbestyrelsen skal oprette et rehabilite-
ringsteam. Rehabiliteringsteamet er et dialog- og koordine-
ringsforum, som afgiver en indstilling i alle sager inden be-
slutning om og tilkendelse af ressourceforløb, fleksjob, til-
skud til selvstændigt erhvervsdrivende og førtidspension
træffes. Indstillingen skal indeholde rehabiliteringsteamets
vurderinger i forhold til borgerens muligheder for at opnå
beskæftigelse eller uddanne sig.

Stk. 2. Formålet med rehabiliteringsteamet er med ud-
gangspunkt i den enkelte borgers samlede situation at sikre
en tværfaglig koordinering og en helhedsorienteret indsats
på tværs af forvaltninger og myndigheder og med fokus på
beskæftigelse og uddannelse, så den enkelte borger så vidt
muligt får fodfæste på arbejdsmarkedet.

Stk. 3. Rehabiliteringsteamet skal drøfte og give indstil-
ling om,
1) hvorvidt borgeren skal gives ressourceforløb, fleksjob,

anden beskæftigelsesrettet indsats eller førtidspension,
2) hvilke beskæftigelsesmæssige, sociale og sundheds-

mæssige indsatser, der er nødvendige for at den enkelte
borger opnår fodfæste på arbejdsmarkedet, og hvordan
disse indsatser koordineres, samt

3) hvordan opfølgning på ressourceforløbet tilrettelægges,
så personen støttes i at fastholde uddannelses- og be-
skæftigelsesmålet, herunder hvorvidt og i hvilket om-
fang, der er brug for mentorstøtte for at sikre, at indsat-
sen realiseres.

Stk. 4. Rehabiliteringsteamet skal have en tværfaglig sam-
mensætning med repræsentanter fra relevante forvaltnings-
områder, herunder
1) beskæftigelsesområdet,
2) sundhedsområdet,
3) socialområdet,
4) regionen ved en sundhedskoordinator, jf. § 25 c, og
5) undervisningsområdet i sager vedrørende borgere un-

der 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse
og i øvrige sager efter behov.

Stk. 5. Borgeren og borgerens sagsbehandler deltager i re-
habiliteringsteamets møder, når borgerens sag behandles.
Sagen kan dog behandles uden borgerens deltagelse, hvis
det er åbenbart formålsløst af udvikle borgerens arbejdsev-
ne.

Stk. 6. Kommunen træffer afgørelse i sagen på baggrund
af rehabiliteringsteamets indstilling. Hvis kommunen ikke
følger rehabiliteringsteamets indstilling, skal sagen forelæg-
ges for rehabiliteringsteamet på ny, inden der træffes afgø-
relse. Når rehabiliteringsteamet har revurderet sagen, træffer
kommunen afgørelse.

Stk. 7. Beskæftigelsesministeren bemyndiges til efter for-
handling med social- og integrationsministeren at fastsætte
nærmere regler om indhold og procedurer for rehabilite-
ringsteamets indstilling.

Kapitel 3 b
Samarbejde mellem kommunen og regionen om

sundhedsfaglig rådgivning og vurdering

§ 25 b. Kommuner og regioner skal indgå en samarbejds-
aftale om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering varetaget
af en klinisk funktion i regionen. Aftalen skal indgås med
den region, hvor den enkelte kommune er beliggende. I afta-
len fastlægges de lokale rammer for, hvordan den kliniske
funktion skal yde rådgivning og afgive vurdering til afkla-
ring af sager på beskæftigelsesområdet.

Stk. 2. Det skal fremgå af samarbejdsaftalen, hvorledes
kommunens rehabiliteringsteam får adgang til rådgivning og
vurdering fra den kliniske funktion i regionen, herunder til
en sundhedskoordinator.

Stk. 3. Hvis en kommune ikke er tilfreds med regionens
ydelser, kan kommunen vælge at opsige samarbejdsaftalen
og indgå en ny samarbejdsaftale om sundhedsfaglig rådgiv-
ning og vurdering med en anden region.
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§ 25 c. Sundhedskoordinatoren skal deltage i rehabilite-
ringsteamet, jf. § 25 a, stk. 4, nr. 4, og skal efter behov yde
bistand i kommunens forberedelse af sager til forelæggelse
for teamet samt i teamet bidrage til vurdering af den konkre-
te sag, herunder om der er behov for yderligere rådgivning
eller vurdering fra den kliniske funktion. Sundhedskoordina-
torens vurdering indgår som en del af teamets indstilling i
den enkelte sag.

Stk. 2. Kommunen kan i sagsbehandlingen i sager, som
skal behandles i rehabiliteringsteamet, samt i sager om res-
sourceforløb, fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervs-
drivende alene
1) benytte sundhedsfaglig rådgivning og vurdering fra den

kliniske funktion og den praktiserende læge, samt
2) rekvirere lægeattester fra den praktiserende læge og

speciallægeattester fra den kliniske funktion.

§ 25 d. Kommunen betaler for de ydelser, der rekvireres
fra den kliniske funktion i regionen, herunder for sundheds-
koordinatorens deltagelse i rehabiliteringsteamet.

§ 25 e. Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling
med ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætte regler
om samarbejdsaftalen, herunder om sundhedskoordinator-
funktionen, og om fastsættelse af pris for den kliniske funk-
tions ydelser, samt om krav til lægeattesters udformning og
indhold.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhand-
ling med ministeren for sundhed og forebyggelse og social-
og integrationsministeren nærmere regler om krav til organi-
seringen, tilrettelæggelsen og indholdet i den sundhedsfagli-
ge rådgivning, som kommunen indhenter til brug for sagsbe-
handlingen i sager, som skal behandles i rehabiliteringstea-
met samt i sager om ressourceforløb og fleksjob.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter endvidere efter
forhandling med ministeren for sundhed og forebyggelse
regler om krav til tilrettelæggelse og indhold i den sund-
hedsfaglige rådgivning på det øvrige beskæftigelsesområ-
de.«

5. I § 58, stk. 2, indsættes efter »jobplaner«: »og rehabilite-
ringsplaner«.

6. I § 62, stk. 1, indsættes efter »beskæftigelsesindsatsen
over for borgere«: », herunder relevante aktiviteter og ind-
satser på det uddannelsesmæssige, social- og sundhedsrette-
de område, data om borgeres overgang til job, uddannelse
og andre forsørgelsesordninger,«.

7. I § 63 indsættes efter: »oplysninger«: », herunder oplys-
ninger om relevante uddannelsesmæssige, social- og sund-
hedsrettede aktiviteter og indsatser,«, og efter »Undervis-
ningsministeriet« indsættes: », Ministeriet for Sundhed og
Forebyggelse og regioner,«.

8. I § 66, stk. 2, indsættes efter »§§ 62-64«: »og § 68 a, stk.
8-13,«.

9. I § 68 a, stk. 8, 9 og 10, ændres »lov om vejledning om
uddannelse og erhverv« til: »lov om vejledning om uddan-

nelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse
m.v.«

10. I § 68 a indsættes som stk. 12 og 13:
»Stk. 12. Beskæftigelsesministeriet modtager relevante

data på individniveau om aktiviteter og indsatser på social-
området for personer omfattet af indsatsen på beskæftigel-
sesområdet fra Social- og Integrationsministeriet og kom-
muner. Data anvendes i Arbejdsmarkedsstyrelsens statisti-
ske datavarehus, jf. § 59, stk. 2, til løsning af statistiske op-
gaver på beskæftigelsesområdet.

Stk. 13. Beskæftigelsesministeriet modtager relevante da-
ta på individniveau om aktiviteter og indsatser på sundheds-
området for personer omfattet af indsatsen på beskæftigel-
sesområdet fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse,
kommuner og regioner. Data anvendes i Arbejdsmarkeds-
styrelsens statistiske datavarehus, jf. § 59, stk. 2, til løsning
af statistiske opgaver på beskæftigelsesområdet.«

§ 3

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190
af 24. februar 2012, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 153 af
28. februar 2012, § 3 i lov nr. 267 af 27. marts 2012, § 16 i
lov nr. 473 af 30. maj 2012, og senest ved § 2 i lov nr. 928
af 18. september 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 4, indsættes efter »§ 54 a«: », § 69, stk. 4 og 5«,
og » § 74, stk. 1, nr. 4, § 74, stk. 2, nr. 3, og § 74 i, stk. 4«
ændres til: » § 74, stk. 1, nr. 4, og § 74, stk. 2, nr. 3«.

2. § 10, stk. 3, 1. pkt., affattes således:
»I sager efter kapitel 7 skal kommunen foretage opfølg-

ning senest 6 måneder efter, at der er udbetalt ledigheds-
ydelse første gang.«

3. I § 13, stk. 2, nr. 2, indsættes efter »anden aktør«: », et
møde i rehabiliteringsteamet«.

4. I § 13, stk. 11, ændres »særlig ydelse« til: »ressourcefor-
løbsydelse«.

5. I § 34, stk. 4, indsættes efter »§§ 36-42«: »og §§ 69 b-f«.

6. I § 34 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:
»Stk. 5. Personer, der modtager ressourceforløbsydelse,

kan alene få særlig støtte, hvis de opfylder betingelserne for
at modtage kontanthjælp.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

7. I § 37, stk. 1, indsættes efter »cv-samtale«: », et møde i
rehabiliteringsteamet«.

8. I § 46, stk. 1, udgår: »og særlig ydelse«.

9. I § 46, stk. 2, indsættes som 2. og 3. pkt.:
»Rehabiliteringsplanens forberedende del, jf. § 30 a, stk.

3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal anvendes ved
vurderingen af, om en persons arbejdsevne er så begrænset,
at den pågældende skal tilbydes revalidering. Beslutningen
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om revalidering skal ikke forelægges for rehabiliteringstea-
met.«

10. Efter § 67 indsættes:

»Kapitel 6 a
Ressourceforløbsydelse

§ 68. Personer, der er visiteret til et ressourceforløb efter
kapitel 12 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, modta-
ger ressourceforløbsydelse, jf. stk. 2-5. Personen har ret til
ressourceforløbsydelse uden hensyn til egen formue og en
eventuel ægtefælles indtægts- og formueforhold.

Stk. 2. Ressourceforløbsydelsen udgør et månedligt beløb
svarende til
1) kontanthjælp efter § 25, stk. 1, nr. 1, for personer, der

har forsørgelsespligt over for et barn,
2) kontanthjælp efter § 25, stk. 1, nr. 2, for personer, der

ikke har forsørgelsespligt over for et barn,
3) kontanthjælp efter § 25, stk. 1, nr. 4, for personer under

25 år, der bor hos en eller begge forældre, og som ikke
har forsørgelsespligt overfor et barn, eller

4) kontanthjælp efter § 25, stk. 1, nr. 4, samt et månedligt
tillæg, der beregnes efter § 25, stk. 4, for personer un-
der 25 år, der bor hos en eller begge forældre, og har en
dokumenteret bidragspligt over for et barn.

Stk. 3. Hjælp efter stk. 2, nr. 1, er betinget af, at børnene
opholder sig her i landet. Dette gælder dog ikke for EU/
EØS-borgere i det omfang, disse efter EU-retten er beretti-
gede til hjælpen, eller for personer, der er omfattet af bilate-
rale overenskomster.

Stk. 4. For personer, der forud for visitationen til et res-
sourceforløb, modtog sygedagpenge efter lov om sygedag-
penge, udgør ydelsen et månedligt beløb svarende til den
hidtidige ydelse. Ydelsen efter 1. pkt. ophører dog på det
tidspunkt, hvor personen ikke længere ville være berettiget
til sygedagpenge efter kapitel 8 i lov om sygedagpenge. Er
personen inden visitationen til et ressourceforløb omfattet af
en forlængelsesregel efter kapitel 9 i lov om sygedagpenge,
ophører ydelsen efter 1. pkt. på det tidspunkt, hvor personen
ikke længere ville være berettiget til sygedagpenge efter den
pågældende forlængelsesregel. Ydelsen efter 1. pkt. kan ik-
ke udgøre et beløb, der er mindre end hjælpen efter stk. 2.
Personer, hvis ydelse efter 2. og 3. pkt. er ophørt, modtager
en ydelse efter stk. 2.

Stk. 5. For personer, der forud for deltagelsen i et ressour-
ceforløb modtog ledighedsydelse efter denne lov, udgør
ydelsen et månedligt beløb svarende til den hidtidige ydelse.

Stk. 6. Førtidspensionister, der visiteres til et ressourcefor-
løb, modtager førtidspension under ressourceforløbet.

Stk. 7. Personer, der modtager ressourceforløbsydelse, be-
varer retten til ydelsen ved sygdom eller barsel.

Stk. 8. Personer, der modtager ressourceforløbsydelse, jf.
stk. 1, bevarer retten til ydelsen ved flytning til en anden
kommune.

Indtægter m.v.

§ 68 a. Har modtageren af ressourceforløbsydelsen ind-
tægter, trækkes disse fra i ydelsen, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Har modtageren af ressourceforløbsydelsen lønind-
tægter, herunder beløb som den pågældende modtager fra
arbejdsgiveren eller Lønmodtagernes Garantifond ved ophør
af ansættelsen, nedsættes ressourceforløbsydelsen efter § 68
med 30 pct. af lønindtægten, indtil den samlede lønindtægt
inkl. pension udgør 13.000 kr. (2012-niveau), og med 55
pct. af lønindtægten derudover.

Stk. 3. Har modtageren af ressourceforløbsydelsen ind-
tægter som led i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats, tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter inte-
grationsloven eller andre beskæftigelsesfremmende foran-
staltninger, ses der ved beregningen af ressourceforløbsydel-
sen efter § 68 bort fra 14,99 kr. (2012-niveau) pr. udført ar-
bejdstime. Det beløb, der samlet ses bort fra, kan ikke be-
regnes på grundlag af mere end 160 timer pr. måned.

Stk. 4. Fradrag for feriegodtgørelse m.v. sker efter regle-
rne i § 32. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. Lovens § 33 finder tilsvarende anvendelse på mod-
tagere af ressourceforløbsydelse.

Betingelser for at modtage ressourceforløbsydelse

§ 69. Det er en betingelse for at modtage ressourcefor-
løbsydelse efter § 68, at personen ikke har et rimeligt tilbud
om arbejde, og at personen aktivt deltager i det individuelt
tilrettelagte ressourceforløb.

Stk. 2. Kommunen har pligt til at vurdere, om en person,
der modtager ressourceforløbsydelse efter § 68, fortsat op-
fylder betingelserne herfor, hvis personen
1) ikke deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigel-

sesindsats eller anden lovgivning, som fremgår af reha-
biliteringsplanen,

2) afslår et tilbud om arbejde, som personen er henvist til,
3) udebliver fra en samtale i kommunen, hos anden aktør

eller fra en rådighedsvurdering i kommunen, eller
4) undlader at give meddelelse til kommunen eller ar-

bejdsgiver om sygdom i tilfælde, hvor personen er gi-
vet et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
eller anden lovgivning, som fremgår af rehabiliterings-
planen.

Stk. 3. § 13, stk. 4 og 5, finder tilsvarende anvendelse for
modtagere af ressourceforløbsydelse.

Stk. 4. En person, der modtager ressourceforløbsydelse,
har ret til ferie i det omfang kontanthjælpsmodtagere har ret
til ferie, jf. § 13, stk. 8 og 9. Personen er ikke omfattet af
stk. 1 og 2, mens ferien afholdes.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere reg-
ler om opgørelsen af, hvornår retten til ferie er opnået, her-
under hvordan en periode på kontanthjælp kan indgå i opgø-
relsen.

Sanktioner ved manglende deltagelse i ressourceforløbet
m.v.

§ 69 a. Fradrag i, nedsættelse eller ophør af ressourcefor-
løbsydelsen efter §§ 69 b-e er betinget af, at kommunen
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samtidig med henvisningen til arbejde, afgivelsen af tilbud
m.v., indkaldelsen til samtale m.v., skriftligt har informeret
personen om konsekvensen for ydelsen, hvis personen uden
rimelig grund afslår arbejdet, afviser eller udebliver fra til-
buddet eller ikke møder til samtalen m.v. Kommunen skal
endvidere samtidig skriftligt informere om, hvilke skridt en
person, der afslår m.v. efter 1. pkt., skal tage for igen at bli-
ve berettiget til ydelsen.

Stk. 2. Forud for fradrag, nedsættelse eller ophør af res-
sourceforløbsydelsen efter §§ 69 b-e, skal kommunen have
udtømt alle rimelige muligheder for at komme i personlig
kontakt med personen med henblik på en vurdering af, om
der forelå en rimelig grund for udeblivelsen m.v.

Stk. 3. Reglerne i § 35, stk. 2, 3 og 5, finder tilsvarende
anvendelse for personens undladelse af at opfylde sine plig-
ter efter § 69. Reglen i § 35, stk. 4, finder tilsvarende anven-
delse for personens undladelse af at opfylde sine pligter ef-
ter § 69 c.

§ 69 b. Hvis en person uden rimelig grund afviser eller
udebliver fra et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats eller anden lovgivning, som fremgår af rehabilite-
ringsplanen, skal kommunen foretage et fradrag i ressource-
forløbsydelsen.

Stk. 2. Reglerne i § 36, stk. 2 og 3, finder tilsvarende an-
vendelse.

§ 69 c. Hvis en person uden rimelig grund udebliver fra
en opfølgningssamtale som led i ressourceforløbet, jf. § 16,
stk. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller en rå-
dighedsvurdering i kommunen, jf. § 69, stk. 2, foretager
kommunen fradrag i ressourceforløbsydelsen for de dage,
der går, fra personen skulle være mødt til samtalen eller rå-
dighedsvurderingen, og indtil kontakten til jobcenteret er
genoprettet. Der foretages fradrag i ydelsen for den dag,
hvor samtalen eller rådighedsvurderingen skulle have fundet
sted, uanset om personen kontakter jobcenteret samme dag.

Stk. 2. Reglerne i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse ved
samtaler, der finder sted hos en anden aktør. Det er kommu-
nen, der træffer afgørelse om fradrag i ydelsen.

§ 69 d. Ressourceforløbsydelsen nedsættes, hvis en per-
son
1) uden rimelig grund ophører med sit arbejde,
2) uden rimelig grund undlader at møde op til et tilbud ef-

ter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller anden
lovgivning, som fremgår af rehabiliteringsplanen,

3) uden rimelig grund afviser tilbud om arbejde,
4) undlader at give meddelelse om sygdom til kommunen

eller arbejdsgiveren, hvor personen er givet tilbud efter
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller anden lov-
givning, som fremgår af rehabiliteringsplanen, eller

5) uden rimelig grund undlader efter krav fra jobcenteret
at søge konkrete job.

Stk. 2. Ydelsen nedsættes med følgende beløb pr. hændel-
se:
1) 1.590 kr. (2012-niveau) for personer, der modtager ydelse
efter § 68, stk. 2, nr. 1 og 2, og stk. 4 og 5.

2) 246 kr. (2012-niveau)for personer, der modtager ydelse
efter § 68, stk. 2, nr. 3 og 4.

Stk. 3. Nedsættelsen sker på grundlag af den ydelse, som
personen på hændelsestidspunktet var eller ville være beret-
tiget til. Der kan i en kalendermåned kun ske en enkelt ned-
sættelse efter stk. 2.

§ 69 e. Hvis personen gentagne gange uden rimelig grund
afviser eller udebliver fra tilbud efter lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats eller anden lovgivning eller på anden vis
ikke medvirker i ressourceforløbet, som fremgår af rehabili-
teringsplanen, jf. kapitel 12 a i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats, kan kommunen træffe afgørelse om, at ressour-
ceforløbsydelsen ophører.

§ 69 f. Reglerne i § 42, stk. 1-3 og 5-8, finder tilsvarende
anvendelse for modtagere af ressourceforløbsydelse efter §
68, stk. 2, nr. 1 og 2, samt stk. 4 og 5.

Stk. 2. Reglerne i § 43, stk. 1 og 2, og 4-6, finder tilsva-
rende anvendelse for modtagere af ressourceforløbsydelse
efter § 68, stk. 2, nr. 3 og 4.

Stk. 3. Hvis Arbejdsmarkedsstyrelsen modtager oplysnin-
ger om, at en person kan være omfattet af § 42, stk. 1-3 og
5-8, eller § 43, kan styrelsen indhente en redegørelse fra
kommunen om, hvorvidt kommunen har taget stilling til
muligheden for en sanktion efter disse bestemmelser.

§ 69 g. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhand-
ling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler om anvendel-
sen af bestemmelserne i §§ 69-69 f.

§ 69 h. Opholdskommunen kan uden forudgående sam-
tykke fra den, der søger om eller får ressourceforløbsydelse,
forlange, at en tidligere opholdskommune giver oplysninger
om afgørelser om sanktioner efter §§ 69 b-f, hvis oplysnin-
gerne herom er nødvendige for opholdskommunens behand-
ling af sagen. Opholdskommunen skal uanset muligheden
for at indhente oplysningerne uden samtykke forsøge at få
samtykke til at indhente oplysningerne.

§ 69 i. Kapitel 11 og 12 finder tilsvarende anvendelse for
udbetaling og tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse.«

11. § 74 a, stk. 1-3, ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 74 a. Personer, der er visiteret til et fleksjob efter kapi-
tel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, har ret til le-
dighedsydelse, indtil de ansættes i et fleksjob.

Stk. 2. Ledighedsydelsen udgør 89 pct. af arbejdsløsheds-
dagpengenes højeste beløb, jf. § 47 i lov om arbejdsløsheds-
forsikring m.v., hvis personen på tidspunktet for visitationen
til fleksjob
1) ville være berettiget til at modtage dagpenge efter lov

om sygedagpenge eller lov om ret til orlov og dagpen-
ge ved barsel,

2) modtager sygedagpenge,
3) deltager i revalidering efter en jobplan efter § 27 og §

28, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller
4) modtager ledighedsydelse efter ansættelse i ustøttet be-

skæftigelse.
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Stk. 3. For personer, der ikke opfylder betingelserne i stk.
2, udgør ledighedsydelsen
1) et beløb, der svarer til den hjælp, der ydes efter § 25,

stk. 1, nr. 1, hvis de har forsørgelsespligt over for børn,
eller

2) et beløb, der svarer til den hjælp, der ydes efter § 25,
stk. 1, nr. 2, hvis de ikke har forsørgelsespligt over for
børn.

Stk. 4. Personer, der ikke opfylder betingelserne i stk. 2,
får ret til ledighedsydelse efter stk. 2, når de har været ansat
i fleksjob i 9 måneder inden for de seneste 18 måneder.

Stk. 5. Personer, der modtager tilbud om støtte i form af
tilskud for at bevare selvstændig virksomhed efter § 70 g i
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, har alene ret til ledig-
hedsydelse ved ophør af den selvstændige virksomhed, hvis
den pågældende er visiteret til fleksjob for lønmodtagere ef-
ter § 70 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.«

Stk. 4-7 bliver herefter stk. 6-9.

12. § 74 a, stk. 7, der bliver stk. 9, ophæves, og i stedet ind-
sættes:

»Stk. 9. Personer, der i forbindelse med flytning til en an-
den kommune opsiger et fleksjob, har ret til ledighedsydel-
se, hvis betingelserne for udbetaling af ledighedsydelse er
opfyldt, jf. stk. 1-3 og § 74 b og §§ 75-77 b.

Stk. 10. Beskæftigelsesministeren bekendtgør størrelsen
af de beløb, der kan udbetales efter stk. 2 og 3.«

13. § 74 b affattes således:

»§ 74 b. Det er en forudsætning for udbetaling af ledig-
hedsydelse, at modtageren opfylder betingelserne for at få et
fleksjob, herunder står til rådighed, jf. § 75.

Stk. 2. Personer, der har nået fleksydelsesalderen som
fastsat i lov om fleksydelse, kan højst modtage ledigheds-
ydelse efter § 74 a, stk. 2 eller stk. 3, nr. 1, i sammenlagt 6
måneder. Herefter kan de pågældende modtage ledigheds-
ydelse efter § 74 a, stk. 3, nr. 2.«

14. § 74 d, stk. 2-5, affattes således:
»Stk. 2. Hvis en modtager af ledighedsydelse har arbejde

af kortere varighed, nedsættes ledighedsydelsen med lønind-
tægten og anden indkomst, der træder i stedet for løn. Beløb,
som den pågældende modtager fra arbejdsgiveren eller Løn-
modtagernes Garantifond ved ophør af en ansættelse, med-
fører også nedsættelse af ledighedsydelse.

Stk. 3. Ledighedsydelsen nedsættes med 30 pct. dels af
lønindtægten i fleksjobbet, dels af anden lønindtægt, indtil
den samlede lønindtægt pr. måned udgør 13.000 kr. (2012-
niveau), og herefter med 55 pct. Ved lønindtægt forstås A-
indkomst, hvoraf der skal betales AM-bidrag og det samlede
bidrag til en pensionsordning, der er led i et ansættelsesfor-
hold.

Stk. 4. Modtageren af ledighedsydelse har pligt til at op-
lyse kommunen om eget og arbejdsgiverens pensionsbidrag.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere reg-
ler om fradrag i ledighedsydelse.«

15. § 74 e, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Retten til ledighedsydelse under ferie gælder for
følgende dage og perioder:
1) Er retten til ledighedsydelse opnået, eller er ansættelsen

sket i perioden den 1. maj til og med den 31. juli i et
ferieår, har den pågældende ret til 15 dages ferie, sva-
rende til sammenlagt 3 uger med ledighedsydelse i det
pågældende ferieår og herefter 25 dages ferie, svarende
til sammenlagt 5 uger med ledighedsydelse i det efter-
følgende ferieår.

2) Er retten til ledighedsydelse opnået, eller er ansættelsen
sket i perioden den 1. august til og med den 31. decem-
ber i et ferieår, har den pågældende ret til 10 dages fe-
rie, svarende til sammenlagt 2 uger med ledighedsydel-
se i det pågældende ferieår og herefter 25 dages ferie,
svarende til sammenlagt 5 uger med ledighedsydelse i
det efterfølgende ferieår.

3) Er retten til ledighedsydelse opnået, eller er ansættelsen
sket i perioden den 1. januar til og med den 30. april i
et ferieår, har den pågældende ret til 5 dages ferie, sva-
rende til sammenlagt en uge med ledighedsydelse i det
pågældende ferieår og herefter 25 dages ferie, svarende
til sammenlagt 5 uger med ledighedsydelse i det efter-
følgende ferieår.«

16. § 74 e, stk. 6, affattes således:
»Stk. 6. Ledighedsydelsen udbetales efter reglerne i § 74

a, stk. 2 og 3, og § 74 d. Der skal ikke ske nedsættelse med
beløb, som den pågældende modtager fra arbejdsgiver eller
Lønmodtagernes Garantifond i forbindelse med ophør af an-
sættelsen.«

17. § 74 f, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. § 74 a, stk. 2 og 3, og § 74 d finder tilsvarende

anvendelse. Hvis en person har været ansat i ustøttet be-
skæftigelse i sammenlagt 9 måneder inden for 18 måneder
efter ophør af fleksjob, kan den pågældende modtage ledig-
hedsydelse. § 74 a, stk. 2 finder tilsvarende anvendelse.«

18. § 74 g, stk. 5, affattes således:
»Stk. 5. Personer, der har nået fleksydelsesalderen som

fastsat i lov om fleksydelse, kan højst modtage ledigheds-
ydelse efter § 74 a, stk. 2 eller stk. 3, nr. 1, i sammenlagt 6
måneder. Herefter kan de pågældende modtage ledigheds-
ydelse efter § 74 a, stk. 3, nr. 2, så længe den pågældende er
berettiget til ledighedsydelse efter § 74 f, stk. 1.«

19. Overskriften før § 74 i ophæves.

20. § 74 i ophæves, og i stedet indsættes:

»Rådighed og sanktioner for modtagere af ledighedsydelse

§ 75. En person, der modtager ledighedsydelse, skal ak-
tivt udnytte sine arbejdsmuligheder for at opnå fleksjob.
Personen skal
1) være aktivt jobsøgende,
2) deltage i opfølgningssamtaler efter § 74 c i denne lov,

samtaler om rådighedsvurderinger, individuelle kon-
taktsamtaler (jobsamtaler) efter § 73 a i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, og møder i rehabiliteringsteamet
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efter § 25 a i lov om ansvaret for og styringen af den
aktive beskæftigelsesindsats,

3) tage imod et rimeligt tilbud om fleksjob,
4) tage imod rimelige tilbud efter lov om en aktiv beskæf-

tigelsesindsats, medmindre personen i medfør af § 21 f
i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om en mindre
intensiv indsats ikke er forpligtet til at tage imod tilbud,
eller andre tilbud, der kan forbedre mulighederne for at
få arbejde, og

5) deltage aktivt i rimelige tilbud efter lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats eller andre tilbud, der kan forbedre
mulighederne for at få arbejde

6) lægge sit cv i Jobnet efter § 73 d i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats senest 3 uger efter personen har op-
nået ret til ledighedsydelse og deltage i cv-samtaler ef-
ter § 73 e i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. Opstår der tvivl om en persons rådighed, skal kom-
munen afprøve denne. Det kan ske ved at anvende tilbud ef-
ter kapitel 10 eller 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats.

§ 76. Hvis en person ikke er aktivt jobsøgende, jf. § 75,
stk. 1, nr. 1, skal kommunen give den pågældende en frist på
op til 3 måneder til at dokumentere sin aktive jobsøgning.
Kommunen skal sammen med den pågældende lægge en
plan for personens jobsøgning i fristperioden. Hvis personen
ikke har overholdt planen ved fristperiodens udløb, skal
kommunen vurdere, om den pågældende har været aktivt
jobsøgende. Hvis kommunen vurderer, at personen ikke har
været aktivt jobsøgende, skal kommunen træffe afgørelse
om, at den pågældende mister retten til ledighedsydelse,
medmindre der er en rimelig grund, jf. § 13, stk. 4 og 5, til,
at den pågældende ikke har været aktivt jobsøgende.

Stk. 2. Personen kan igen modtage ledighedsydelse, når
den pågældende efter at have mistet retten til ledighedsydel-
se har været ansat i et fleksjob i 9 måneder inden for de se-
neste 18 måneder.

§ 77. Hvis en person, der modtager ledighedsydelse, uden
rimelig grund, jf. § 13, stk. 4 eller 5, udebliver fra en job-
samtale, et møde i rehabiliteringsteamet, en samtale om rå-
dighedsvurdering eller en opfølgningssamtale, jf. § 75, stk.
1, nr. 2, foretager kommunen fradrag i ledighedsydelsen for
de dage, der går, fra personen skulle være mødt til samtalen,
og indtil kontakten til kommunen er genoprettet. Der foreta-
ges fradrag i ledighedsydelsen for den dag, hvor samtalen
skulle have fundet sted, uanset om personen kontakter kom-
munen samme dag.

Stk. 2. Hvis en person, der modtager ledighedsydelse, har
undladt at lægge sit cv rettidigt i Jobnet, jf. § 75, stk. 1, nr.
6, kan den pågældende ikke modtage ledighedsydelse for de
dage, hvor cv’et ikke har været lagt ind, medmindre den
manglende indlæggelse af cv ikke skyldes personens for-
hold.

Stk. 3. Hvis en person, der modtager ledighedsydelse,
uden rimelig grund, jf. § 13, stk. 4 eller 5, udebliver fra en
cv-samtale foretager kommunen fradrag i ledighedsydelsen
for de dage, der går, fra personen skulle være mødt til sam-
talen, og indtil kontakten til kommunen er genoprettet. Der

foretages fradrag i ledighedsydelsen for den dag, hvor sam-
talen skulle have fundet sted, uanset om personen kontakter
kommunen samme dag.

§ 77 a. En person, som uden rimelig grund, jf. § 13, stk. 4
og 5, afviser at tage imod et tilbud om et fleksjob efter § 75,
stk. 1, nr. 3, eller ophører i et fleksjob, kan ikke få ledig-
hedsydelse i 3 uger.

Stk. 2. En person, som uden en rimelig grund, jf. § 13, stk.
4 og 5, afviser eller ophører i et tilbud efter § 75, stk. 1, nr.
4, kan ikke få ledighedsydelse i 3 uger.

Stk. 3. Hvis en person uden rimelig grund, jf. § 13, stk. 4
og 5, inden for en periode på 12 måneder igen afviser at tage
imod et rimeligt tilbud om fleksjob efter § 75, stk. 1, nr. 3,
afviser et rimeligt tilbud efter § 75, stk. 1, nr. 4, ophører i et
fleksjob eller ophører i et tilbud efter § 75, stk. 1, nr. 4, mi-
ster personen retten til ledighedsydelse.

Stk. 4. Stk. 1-3 finder også anvendelse, hvis den pågæl-
dendes handlemåde kan sidestilles med afslag på at tage im-
od et rimeligt tilbud om fleksjob efter § 75, stk. 1, nr. 3, eller
tilbud efter § 75, stk. 1, nr. 4.

Stk. 5. Personen kan igen modtage ledighedsydelse, når
den pågældende efter at have mistet retten til ledighedsydel-
se har været ansat i et fleksjob i 9 måneder inden for de se-
neste 18 måneder.

§ 77 b. Hvis kommunen træffer afgørelse om, at en per-
son, der modtager ledighedsydelse, ikke står til rådighed, jf.
§ 75, stk. 2, mister den pågældende retten til ledighedsydel-
se.

Stk. 2. Hvis kommunen har truffet afgørelse efter stk. 1,
kan ledighedsydelsen dog fortsat udbetales, hvis kommunen
er påbegyndt behandling af en sag om førtidspension. Le-
dighedsydelsen kan udbetales, så længe sagen behandles.
Ledighedsydelsen skal tilbagebetales, hvis der senere udbe-
tales pension for samme periode.

Stk. 3. Personen kan igen modtage ledighedsydelse, når
den pågældende efter at have mistet retten til ledighedsydel-
se har været ansat i et fleksjob i 9 måneder inden for de se-
neste 18 måneder.«

21. I § 79, stk. 1, og § 79, stk. 3, ændres »og § 74 d, stk. 2«
til: »§ 68 og § 74 a, stk. 2 og 3«.

22. I § 80, stk. 1, ændres »og 74 d, stk. 3« til: », § 68 a og 74
d, stk. 2«.

23. I § 91, nr. 1, indsættes efter »som krævet efter«: »§ 74 d,
stk. 4, og«.

24. I § 93 a, stk. 1, nr. 3, ændres »eller integrationslovens §
16 a« til: », integrationslovens § 16 a eller tilbud til perso-
ner, der er i et ressourceforløb efter kapitel 12 a i lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats«.

25. § 100, stk. 1, 3. og 4. pkt., ophæves.

26. Efter § 103 indsættes:
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»§ 103 a. Staten refunderer 30 pct. af kommunens udgif-
ter til ressourceforløbsydelse efter § 68, jf. dog stk. 2-3.

Stk. 2. Staten refunderer 50 pct. af kommunens udgifter til
ressourceforløbsydelse for personer, der deltager i tilbud ef-
ter § 32, stk. 1, nr. 1, og kapitel 11 i lov om en aktiv beskæf-
tigelsesindsats.

Stk. 3. Staten refunderer 50 pct. af kommunens udgifter til
ressourceforløbsydelse efter kapitel 6 a for personer, som er
omfattet af et integrationsprogram efter integrationsloven.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere
regler om, hvornår kommunen opfylder betingelserne for at
få 50 pct. refusion af kommunens udgifter til ressourcefor-
løbsydelse efter stk. 2 og 3, herunder om hvilken dokumen-
tation kommunen skal fremlægge.«

27. I § 104, stk. 1, 3. pkt., ændres »kontanthjælp, ledigheds-
ydelse eller særlig ydelse« til: »ledighedsydelse«.

28. § 104, stk. 2, ophæves.
Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

29. § 104 a ophæves.

30. I § 109, stk. 1, indsættes efter nr. 6 som nye numre:
»7) § 68 a, stk. 3, om fradrag for arbejdsindtægter i res-

sourceforløbsydelse.
8) § 69 d, stk. 2, om nedsættelse af hjælpen efter § 68«.

Nr. 7 og 11 bliver herefter nr. 9 og 13.

31. I § 109 indsættes efter stk. 2, som nye stykker:
»Stk. 3. Niveauet for det beløb, som fremgår af § 74 d,

stk. 2, 1. pkt., reguleres efter § 127, stk. 1, nr. 3, i lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 4. Ved den årlige regulering af beløbene i stk. 1, nr.
1, 2, 3, 6, 7,10 og 11, anvendes satsreguleringsprocenten for
det pågældende finansår med fradrag af en procentsats, jf.
stk. 5.

Stk. 5. For finansåret 2016 udgør procentsatsen 0,3. For
finansåret 2017 udgør procentsatsen 0,4. For finansårene
2018-2023 udgør procentsatsen 0,75.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 6.

§ 4

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf.
lovbekendtgørelse nr. 642 af 22. juni 2012, som ændret ved
§ 10 i lov nr. 922 af 18. september 2012 og § 1 i lov nr. 928
af 18. september 2012, foretages følgende ændring:

1. § 91 b, stk. 4, affattes således:
»Stk. 4. Hvis Arbejdsmarkedsstyrelsen i forbindelse med

tilsynet får en formodning om, at en person under opholdet i
udlandet uberettiget kan have modtaget kontanthjælp, res-
sourceforløbsydelse eller ledighedsydelse efter lov om aktiv
socialpolitik eller sygedagpenge efter lov om sygedagpenge,
kan styrelsen uden retskendelse sikre sig kopi af personens
pas og rejsedokumenter. Arbejdsmarkedsstyrelsen skal sna-
rest videregive kopierne til personens opholdskommune.«

§ 5

I lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 653 af
26. juni 2012, som ændret ved § 15 i lov nr. 326 af 11. april
2012 og § 5 i lov nr. 928 af 18. september 2012, foretages
følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 2, indsættes efter 2. pkt.:
»Betingelsen om mindst 4 timers fravær pr. uge gælder

ikke for en person, der er ansat i et fleksjob efter § 70 c i lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats.«

2. § 7, stk. 5, 2. pkt., affattes således:
»Sygedagpengene kan ophøre tidligere, når den syge-

meldtes helbredstilstand er stationær og kommunen efter en
individuel, konkret vurdering af personens arbejdsevne,
skønner, at den sygemeldte ikke er berettiget til revalidering,
ressourceforløb eller visitation til fleksjob eller førtidspensi-
on.«

3. I § 7 indsættes som stk. 6:
»Stk. 6. Sygedagpengene ophører for en person, der er an-

sat i et fleksjob efter § 70 c i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats, når ansættelsen i fleksjobbet ophører.«

4. I § 21, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »beskæftigelsesind-
sats,«: »og så længe den sygemeldte uden rimelig grund
undlader at medvirke til kommunens udarbejdelse af rehabi-
literingsplanens forberedende del, jf. lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats § 30 a eller undlader at deltage i møde i
rehabiliteringsteamet, jf. lov om ansvaret for og styringen af
den aktive beskæftigelsesindsats 25 a.«

5. § 28 affattes således:

»§ 28. Før udbetaling af sygedagpenge kan ophøre på
grund af varighedsbegrænsningen, jf. §§ 24 og 27, skal
kommunen foretage en individuel, konkret vurdering af, om
den sygemeldte er berettiget til revalidering, ressourcefor-
løb, fleksjob eller førtidspension.«

6. I § 42 indsættes som stk. 3:
»Stk. 3. En selvstændig erhvervsdrivende, som får tilskud

til bevarelse af beskæftigelsen i egen virksomhed efter § 70
g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, har uanset be-
stemmelsen i stk. 1 ret til sygedagpenge som selvstændigt
erhvervsdrivende.«

7. § 49 affattes således:

»§ 49. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om be-
regning af sygedagpenge til personer ansat i fleksjob og
selvstændigt erhvervsdrivende, som får tilskud til bevarelse
af beskæftigelsen i egen virksomhed efter kapitel 13 i lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats.«

§ 6

I barselloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 13.
november 2009, som ændret ved § 2 i lov nr. 247 af 23.
marts 2010, § 14 i lov nr. 429 af 28. april 2010, § 2 i lov nr.
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154 af 28. februar 2012, § 13 i lov nr. 326 af 11. april 2012
og § 6 i lov nr. 928 af 18. september. 2012, foretages
følgende ændringer:

1. I § 27, stk. 1, nr. 3, ændres »varighed eller« til: »varig-
hed,«.

2. I § 27, stk. 1, nr. 4, ændres »til lov.« til: »til lov, eller«.

3. I § 27, stk. 1, indsættes som nr. 5:
»5) er ansat i et fleksjob efter § 70 c i lov om en aktiv be-

skæftigelsesindsats.«

4. I § 28 indsættes som stk. 3:
»Stk. 3. En selvstændig erhvervsdrivende, som får tilskud

til bevarelse af beskæftigelsen i egen virksomhed efter § 70
g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, har uanset kravet i
stk. 1 ret til barseldagpenge som selvstændig erhvervsdri-
vende.«

5. § 34 affattes således:

»§ 34. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om be-
regning af dagpenge efter denne lov til personer ansat i flek-
sjob og selvstændigt erhvervsdrivende, som får tilskud til
bevarelse af beskæftigelsen i egen virksomhed efter kapitel
13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Beskæftigelses-
ministeren fastsætter ligeledes regler om beregning af dag-
penge efter denne lov, hvis ansættelsen ophører i en orlovs-
periode.«

6. § 39, stk. 4, ophæves.

§ 7

I lov om fleksydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 871 af 6.
juli 2007, som ændret bl.a. ved lov nr. 1367 af 28. december
2011 og senest ved § 3 i lov nr. 928 af 18. september 2012,
foretages følgende ændring:

1. § 17 affattes således:

»§ 17. Fleksydelsen udgør et beløb, der svarer til dagpen-
genes højeste beløb beregnet på årsbasis, jf. lov om syge-
dagpenge, jf. dog stk. 2 og 3. Beløbet afrundes til nærmeste
hele kronebeløb, der er deleligt med 12.

Stk. 2. En person, der er født før den 1. januar 1956, kan
få fleksydelse med et beløb, der svarer til 91 pct. af dagpen-
genes højeste beløb beregnet på årsbasis, jf. lov om syge-
dagpenge. Beløbet afrundes til nærmeste hele beløb, der er
deleligt med 12.

Stk. 3. En person, der er født i perioden fra den 1. januar
1956 til og med den 30. juni 1959, kan få fleksydelse med et
beløb, der svarer til 91 pct. af dagpengenes højeste beløb be-
regnet på årsbasis, jf. lov om sygedagpenge. Beløbet afrun-
des til nærmeste hele beløb, der er deleligt med 12. Fleks-
ydelse kan dog udbetales efter stk. 1, hvis personen udsky-
der overgangen til fleksydelse til højst 3 år før folkepensi-
onsalderen.

Stk. 4. Fleksydelse efter stk. 1-3 kan højst udgøre et be-
løb, der svarer til den indtægt, som personen har haft i be-
regningsperioden, jf. stk. 5 og 6. Beløbet efter 1. pkt. opgø-
res på grundlag af skattepligtig indtægt, der er indberettet til
indkomstregistret, jf. lov om et indkomstregister, jf. dog stk.
9. Udbetalinger fra pensionsordninger medregnes ikke i be-
regningsgrundlaget.

Stk. 5. Beregningsperioden omfatter de seneste hele ind-
beretningsperioder, jf. lov om et indkomstregister, der dæk-
ker et sammenhængende år, jf. dog stk. 6 og 9. Beregnings-
perioden regnes bagud fra den 1. i måneden inden overgan-
gen til fleksydelse.

Stk. 6. Hvis visitationen er sket mindre end et år før den 1.
i måneden inden overgangen til fleksydelse, omfatter bereg-
ningsgrundlaget de indberetningsperioder, som ligger efter
visitationen til fleksjob og indtil den 1. i måneden inden
overgangen til fleksydelse. Indtægten i beregningsperioden
efter 1. pkt. ganges op til et årligt beløb.

Stk. 7. Fleksydelse efter stk. 4-6 afrundes til nærmeste
hele kronebeløb.

Stk. 8. Det beløb, der følger af stk. 4-6, reguleres en gang
om året pr. den første mandag i januar med en procentsats
svarende til satsreguleringsprocenten efter lov om en satsre-
guleringsprocent og efter stk. 11 og 12. Det regulerede be-
løb afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 9. Ved den årlige regulering, jf. stk. 10, anvendes
satsreguleringsprocenten for det pågældende finansår med
fradrag af en procentsats, jf. stk. 12.

Stk. 10. For finansåret 2016 udgør procentsatsen 0,3. For
finansåret 2017 udgør procentsatsen 0,4. For finansårene
2018-2023 udgør procentsatsen 0,75.

Stk. 11. Fleksydelse udbetales efter, at der er foretaget fra-
drag for pensionsordninger, jf. § 18, og fradrag på grund af
erhvervsarbejde, jf. § 20.

Stk. 12. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere reg-
ler om beregningen af fleksydelse, herunder grundlaget for
beregningen, efter stk. 4-6.

Stk. 13. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler for be-
regningen af fleksydelsen på baggrund af perioder med ind-
tægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed efter § 70 g eller
§ 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.«

§ 8

I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf.
lovbekendtgørelse nr. 942 af 2. oktober 2009, som ændret
bl.a. ved lov nr. 117 af 17. februar 2009, § 1 i lov nr. 1263
af 16. december 2009, § 5 i lov nr. 573 af 31. maj 2010, § 1
i lov nr. 599 af 14. juni 2011 og senest ved § 17 i lov nr. 326
af 11. april 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 a indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:
»Stk. 4. Lønmodtagere, som modtager tilskud fra kommu-

nen under ansættelse i fleksjob, jf. § 70 f i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, omfattes af ordningen.«

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 5 og 6.

2. I § 2 a, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »og 74 d« til: », 68
og 74 a«.
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3. § 17 r affattes således:

»§ 17 r. Arbejdsmarkedets Tillægspension modtager bi-
drag til den supplerende arbejdsmarkedspension for førtids-
pensionister på grundlag af indberetning fra kommunerne,
jf. § 33 b og § 33 c i lov om social pension.

Stk. 2. Bidrag efter stk. 1 anvendes til erhvervelse af ret til
pension af garantibidrag og bonusbidrag efter reglerne i § 8
c, idet der ikke før erhvervelse fradrages beløb efter § 16, li-
gesom den erhvervede pensionsret ikke omfatter ret til ydel-
ser efter § 14 b, stk. 3, og § 14 e, stk. 3.

Stk. 3. Bidrag efter stk. 1 administreres og forvaltes af Ar-
bejdsmarkedets Tillægspension sammen med fondens øvri-
ge formue.

Stk. 4. Pension med tillæg af bonuspension udbetales efter
reglerne i § 9, § 9 a og § 10, når medlemmet når folkepensi-
onsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension.
Stk.5. Arbejdsmarkedets Tillægspension kan fastsætte om-
kostningsprocenter og gebyrer i forbindelse med forvaltning
og administration af den supplerende arbejdsmarkedspensi-
on for førtidspensionister.

Stk. 6. Ved dødsfald udbetales et engangsbeløb, jf. § 33 c,
stk. 4, og § 33 d, stk. 3 og 5, i lov om social pension. Ar-
bejdsmarkedets Tillægspension fastsætter størrelsen af en-
gangsbeløbet samt størrelsen af renten samt principperne for
forrentningen af beløb omfattet af § 33 c, stk. 4, i lov om so-
cial pension. Arbejdsmarkedets Tillægspension udbetaler
engangsbeløbet, når Arbejdsmarkedets Tillægspension mod-
tager meddelelse om dødsfaldet fra CPR-registeret. Hvis
personen boede i udlandet på tidspunktet for dødsfaldet,
sker udbetalingen efter anmodning fra det berettigede døds-
bo.

Stk. 7. Finanstilsynet kan fastsætte regler for udarbejdelse
af noter m.v. om den supplerende arbejdsmarkedspension
for førtidspensionister i årsrapporten m.v. efter § 25 m.«

4. § 17 s ophæves.

§ 9

I lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr.
848 af 7. september 2009, som ændret senest ved lov nr. 443
af 23. maj 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 17 a indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:
»Stk. 3. Indtjeningen i fleksjobbet, jf. stk. 1, udgør sum-

men af lønnen fra arbejdsgiveren og tilskuddet fra kommu-
nen.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

2. § 17 a, stk. 3, der bliver stk. 4, affattes således:
»Stk. 4. Arbejdsskadestyrelsen træffer midlertidig afgørel-

se efter stk. 1, når tilskadekomne modtager ledighedsydelse,
eller når der ikke er bevilget permanent fleksjob. For perso-
ner, der er i fleksjob, kan Arbejdsskadestyrelsen uanset 1.
pkt. efter anmodning fra tilskadekomne træffe endelig afgø-
relse efter stk.1, når styrelsen vurderer, at de erhvervsmæssi-
ge forhold er tilstrækkeligt afklarede.«

3. I § 27, stk. 1, ændres »§ 17 a, stk. 3« til: »§ 17 a, stk. 4«.

4. To steder i § 37, stk. 3, indsættes efter »fleksjob«: »res-
sourceforløb«.

§ 10

I lov nr. 473 af 30. maj 2012 om en 2-årig forsøgsordning
om jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig
ledighed m.v., foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 2, indsættes efter »revalideringsydelse,«: »res-
sourceforløbsydelse,« og »ledighedsydelse og særlig ydel-
se« ændres til: »og ledighedsydelse«.

2. I § 7, 2. pkt., indsættes efter »engangshjælp«: »ressource-
forløbsydelse,«.

§ 11

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 783 af
9. juli 2012, som ændret ved lov nr. 1386 af 28. december
2011, § 1 i lov nr. 326 af 11. april 2012 og § 7 i lov nr. 928
af 18. september 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 5, indsættes efter »førtidspension«: », bortset fra
førtidspensionens pensionstillæg,«.

2. §§ 16-19 affattes således:

»§ 16. Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra
40 år til folkepensionsalderen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Personer i alderen 18 til 39 år kan tilkendes førtids-
pension, hvis det er dokumenteret eller det på grund af sær-
lige forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan for-
bedres.

Stk. 3. Det er en betingelse for at få tilkendt førtidspensi-
on efter stk. 1 eller 2,
1) at personens arbejdsevne er varigt nedsat, og
2) at nedsættelsen er af et sådant omfang, at pågældende

uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller
anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ik-
ke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved ind-
tægtsgivende arbejde.

§ 17. Kommunalbestyrelsen skal behandle en henvendel-
se om førtidspension i forhold til alle de muligheder, der fin-
des for at yde hjælp efter den sociale lovgivning, jf. § 5 i lov
om retssikkerhed og administration på det sociale område,
jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Personer, som ønsker, at kommunalbestyrelsen ale-
ne tager stilling til spørgsmålet om førtidspension, kan dog
anmode herom. I sådanne tilfælde forelægges sagen på det
foreliggende dokumentationsgrundlag for kommunens reha-
biliteringsteam. Kommunalbestyrelsen træffer umiddelbart
efter rehabiliteringsteamets indstilling i sagen afgørelse om,
at sagen, på det foreliggende dokumentationsgrundlag, over-
går til behandling efter reglerne om førtidspension.
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Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan påbegynde en sag eller
træffe afgørelse om tilkendelse af førtidspension til en per-
son, der ikke selv har rettet henvendelse herom.

§ 18. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at sag-
en overgår til behandling efter reglerne om førtidspension,
når det er dokumenteret, eller det på grund af særlige for-
hold er helt åbenbart, at pågældendes arbejdsevne ikke kan
forbedres ved deltagelse i ressourceforløb, aktiverings-, re-
validerings- og behandlingsmæssige samt andre foranstalt-
ninger, jf. dog § 17, stk. 2.

Stk. 2. Det er en betingelse for, at en sag kan overgå til
behandling efter reglerne om førtidspension, at sagen har
været forelagt kommunens rehabiliteringsteam.

§ 19. Grundlaget for en afgørelse om førtidspension skal
bestå af,
1) en rehabiliteringsplan der indeholder dokumentation

for, at personens ressourcer og udfordringer i forhold
til uddannelse og beskæftigelse er fuldt afklaret,

2) dokumentation for, at alle relevante indsatser i den be-
skæftigelsesrettede indsats, herunder deltagelse i res-
sourceforløb, er udtømt,

3) den faglige forklaring på, hvorfor pågældendes arbejds-
evne anses for varigt nedsat,

4) den faglige forklaring på, at arbejdsevnen ikke lader sig
anvende til selvforsørgelse uanset mulighederne for
støtte efter den sociale eller anden lovgivning, eller

5) angivelse af en eller flere konkrete arbejdsfunktioner,
den pågældende med sin nedsatte arbejdsevne anses for
at kunne udføre.

Stk. 2. Kommunen kan ved behandlingen af sager om før-
tidspension kun benytte sundhedsfaglig rådgivning fra re-
gionens kliniske funktion, jf. §§ 25 b og 25 c i lov om an-
svaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Stk. 3. De nærmere regler om krav til organiseringen, til-
rettelæggelsen og indholdet i den sundhedsfaglige rådgiv-
ning fra klinisk funktion, som fastsættes i medfør af bestem-
melsen i § 25 e, stk. 2, i lov om ansvaret for og styringen af
den aktive beskæftigelsesindsats, finder tilsvarende anven-
delse i sager om førtidspension.«

3. §§ 16-19 affattes således:

»§ 16. Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra
40 år til folkepensionsalderen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Personer i alderen 18 til 39 år kan tilkendes førtids-
pension, hvis det er dokumenteret eller det på grund af sær-
lige forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan for-
bedres.

Stk. 3. Det er en betingelse for at få tilkendt førtidspensi-
on efter stk. 1 eller 2,
1) at personens arbejdsevne er varigt nedsat, og
2) at nedsættelsen er af et sådant omfang, at pågældende
uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden
lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i
stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbej-
de.

§ 17. Kommunalbestyrelsen skal behandle en henvendel-
se om førtidspension i forhold til alle de muligheder, der fin-
des for at yde hjælp efter den sociale lovgivning, jf. § 5 i lov
om retssikkerhed og administration på det sociale område,
jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Personer, som ønsker, at kommunalbestyrelsen ale-
ne tager stilling til spørgsmålet om førtidspension, kan dog
anmode herom. I sådanne tilfælde forelægges sagen på det
foreliggende dokumentationsgrundlag for kommunens reha-
biliteringsteam. Kommunalbestyrelsen træffer umiddelbart
efter rehabiliteringsteamets indstilling i sagen afgørelse om,
at sagen, på det foreliggende dokumentationsgrundlag, over-
går til behandling efter reglerne om førtidspension.

Stk. 3. Personer med langvarig og aktuel tilknytning til ar-
bejdsmarkedet kan fra 5 år før folkepensionsalderen ansøge
om førtidspension (seniorførtidspension). I sådanne sager
iværksættes ikke beskæftigelsesrettede tilbud for at udvikle
arbejdsevnen. Kommunalbestyrelsen kan dog indhente nye
oplysninger til brug for sagens afgørelse. Kommunalbesty-
relsen forelægger sagen på det foreliggende dokumentati-
onsgrundlag for kommunens rehabiliteringsteam. Kommu-
nalbestyrelsen træffer umiddelbart efter rehabiliteringstea-
mets indstilling i sagen afgørelse om, at sagen på det fore-
liggende dokumentationsgrundlag overgår til behandling ef-
ter reglerne om førtidspension.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan påbegynde en sag eller
træffe afgørelse om tilkendelse af førtidspension til en per-
son, der ikke selv har rettet henvendelse herom.

Stk. 5. Social- og integrationsministeren fastsætter regler
for vurderingen af opfyldelse af kravet om langvarig og ak-
tuel tilknytning til arbejdsmarkedet, jf. stk. 3.

§ 18. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at sag-
en overgår til behandling efter reglerne om førtidspension,
når det er dokumenteret, eller det på grund af særlige for-
hold er helt åbenbart, at pågældendes arbejdsevne ikke kan
forbedres ved deltagelse i ressourceforløb, aktiverings-, re-
validerings- og behandlingsmæssige samt andre foranstalt-
ninger, jf. dog § 17, stk. 2 og 3.

Stk. 2. Det er en betingelse for, at en sag kan overgå til
behandling efter reglerne om førtidspension, at sagen har
været forelagt kommunens rehabiliteringsteam.

§ 19. Grundlaget for en afgørelse om førtidspension skal
bestå af,
1) en rehabiliteringsplan der indeholder dokumentation

for, at personens ressourcer og udfordringer i forhold
til uddannelse og beskæftigelse er fuldt afklaret,

2) dokumentation for, at alle relevante indsatser i den be-
skæftigelsesrettede indsats, herunder deltagelse i res-
sourceforløb, er udtømt,

3) den faglige forklaring på, hvorfor pågældendes arbejds-
evne anses for varigt nedsat,

4) den faglige forklaring på, at arbejdsevnen ikke lader sig
anvende til selvforsørgelse uanset mulighederne for
støtte efter den sociale eller anden lovgivning, eller

5) angivelse af en eller flere konkrete arbejdsfunktioner,
den pågældende med sin nedsatte arbejdsevne anses for
at kunne udføre.
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Stk. 2. Stk. 1, nr. 1 og 2, finder ikke anvendelse ved be-
handlingen af ansøgninger indgivet i henhold til § 17, stk. 3.

Stk. 3. Kommunen kan ved behandlingen af sager om før-
tidspension kun benytte sundhedsfaglig rådgivning fra re-
gionens kliniske funktion, jf. §§ 25 b og 25 c i lov om an-
svaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Stk. 4. De nærmere regler om krav til organiseringen, til-
rettelæggelsen og indholdet i den sundhedsfaglige rådgiv-
ning fra klinisk funktion, som fastsættes i medfør af bestem-
melsen i § 25 e, stk. 2, i lov om ansvaret for og styringen af
den aktive beskæftigelsesindsats, finder tilsvarende anven-
delse i sager om førtidspension.«

4. I § 21, stk. 1, ændres »§ 17, stk. 1, 3. pkt.« til: »§ 17, stk.
2, 3. pkt.«

5. I § 21 indsættes som stk. 2:
»Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om

førtidspension senest 6 måneder efter tidspunktet for kom-
munens modtagelse af ansøgning om førtidspension efter §
17, stk. 3. Tidspunktet for modtagelse af ansøgningen skal
fremgå af sagen og meddeles den pågældende, når kommu-
nalbestyrelsen træffer afgørelse om sagens overgang til be-
handling efter reglerne om førtidspension. Hvis fristen i sær-
lige tilfælde ikke kan overholdes, skal den pågældende have
en redegørelse for, hvad der er årsag til den forlængede
sagsbehandlingstid, og besked om, hvornår sagen forventes
afgjort.«

6. I § 33 b, stk. 5, ændres »pensionsordning« til: »arbejds-
markedspension«.

7. I § 33 c indsættes efter stk. 3 som nye stykker:
»Stk. 4. Når en person, som har indbetalt bidrag til den

supplerende arbejdsmarkedspension, dør, udbetales et en-
gangsbeløb, jf. dog stk. 8. Hvis ordningen er etableret i Ar-
bejdsmarkedets Tillægspension udbetales engangsbeløbet til
dødsboet. Hvis ordningen er etableret i et livsforsikringssel-
skab eller en pensionskasse udbetales engangsbeløbet til bo-
et eller den begunstigede ifølge pensionsaftalen. Engangsbe-
løbet skal ved dødsfald før personens folkepensionsalder
mindst udgøre summen af 1/3 af indbetalte bidrag efter 1.
januar 2013 og et tillæg, jf. stk. 5 og 6. Ved dødsfald efter
personens folkepensionsalder kan engangsbeløbet højst ud-
gøre summen af 1/2 af indbetalte bidrag efter 1. januar 2013
og et tillæg, jf. stk. 5 og 6.

Stk. 5. Ved dødsfald før personens folkepensionsalder ud-
gør tillægget, jf. stk. 5, mindst 1/3 af det indestående på per-
sonens konto i Arbejdsmarkedets Tillægspension den 31.
december 2012 eller mindst 1/3 af værdien af den erhverve-
de pensionsret i et livsforsikringsselskab eller pensionskasse
den 31. december 2012. Ved dødsfald efter personens folke-
pensionsalder udgør tillægget højst 1/2 af et indestående på
personens konto i Arbejdsmarkedets Tillægspension den 31.
december 2012 eller højst 1/2 af værdien af den erhvervede
pensionsret i et livsforsikringsselskab eller pensionskasse
den 31. december 2012.

Stk. 6. Ved opgørelsen af engangsbeløbet efter stk. 4, for-
rentes de indbetalte bidrag og tillægget frem til dødsfaldet.

Stk. 7. Engangsbeløbet ved dødsfald efter folkepensions-
alderen aftrappes over mindst 5 år og højst 10 år fra folke-
pensionsalderen.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 8.

8. § 33 d affattes således:

»§ 33 d. Bidragsbeløb, som indbetales til Arbejdsmarke-
dets Tillægspension, anvendes til erhvervelse af pension ef-
ter § 17 r i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2. § 17, stk. 3, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægs-
pension om rente ved for sen indbetaling af bidrag kan finde
anvendelse.

Stk. 3. Uanset § 33 c, stk. 4, kan engangsbeløbet ved død
før folkepensionsalderen, for en person, som har indbetalt
bidrag til den supplerende arbejdsmarkedspension for før-
tidspensionister før den 1. januar 2013, ikke udgøre et min-
dre beløb end det beløb, som indestod på personens særskil-
te konto den 31. december 2012.

Stk. 4. Udbetaling af pension sker efter reglerne for udbe-
taling af ATP Livslang Pension, jf. lov om Arbejdsmarke-
dets Tillægspension.

Stk. 5. Social- og integrationsministeren kan efter indstil-
ling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension
fastsætte regler om den supplerende arbejdsmarkedspension
for førtidspensionister i Arbejdsmarkedets Tillægspension,
herunder om indbetaling, udbetaling af et engangsbeløb ved
dødsfald og erhvervelse af en livsvarig pensionsret i Ar-
bejdsmarkedets Tillægspension.«

9. § 33 e, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Uanset § 33 c, stk. 4, kan engangsbeløbet ved

dødsfald før folkepensionsalderen, for en person, som har
indbetalt bidrag til den supplerende arbejdsmarkedspension
for førtidspensionister før den 1. januar 2013, ikke udgøre et
mindre beløb end værdien af den erhvervede pensionsret
den 31. december 2012.«

10. § 49, stk. 1, affattes således:

»§ 49. Ved fastsættelse af pension anvendes følgende be-
løb:
1) Grundbeløb efter § 12 udgør 69.648 kr. årligt.
2) Fradragsbeløb i den opgjorte indtægt for grundbeløb

efter § 27, stk. 5, udgør 295.900 kr.
3) Pensionstillæg efter § 12 udgør årligt for enlige

72.336 kr. i 2013, 72.336 kr. i 2014, 72.711 kr. i 2015
og 73.086 i 2016 og følgende år. For gifte og samle-
vende udgør pensionstillægget årligt 34.968 kr. i
2013, 34.968 kr. i 2014, 35.343 kr. i 2015 og 35.718
kr. i 2016 og følgende år. I perioden 2016–2023 for-
højes pensionstillægget med et kompensationstillæg,
jf. § 49 b.

4) Fradragsbeløbet i den opgjorte indtægt for en ægte-
fælle eller samlever, som ikke modtager social pensi-
on, jf. § 29, stk. 5, 1. pkt., udgør halvdelen af dennes
indtægt op til 204.300 kr.
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5) Fradragsbeløb i den opgjorte indtægt for pensionstil-
læg efter § 29, stk. 7, udgør 65.300 kr. for enlige og
131.000 kr. for gifte og samlevende.

6) Fradragsbeløb i den opgjorte indtægt for personligt
tillæg og helbredstillæg efter § 29, stk. 8, udgør
18.800 kr. for enlige og 37.200 kr. for gifte og samle-
vende.

7) Formuegrænsen for tildeling af helbredstillæg efter
§ 14 a udgør 78.900 kr.

8) Førtidspension efter § 16 udgør for enlige 208.176 kr.
årligt, heraf udgør førtidspensionens pensionstillæg
57.000 kr. For gifte og samlevende udgør førtidspen-
sionen 176.952 kr. årligt, heraf udgør førtidspensio-
nens pensionstillæg 49.000 kr.

9) Fradragsbeløbet i den opgjorte indtægt for ægtefælle
eller samlever, som ikke modtager social pension, jf.
§ 32 a, stk. 4, udgør 176.952 kr.

10) Fradragsbeløbet i det samlede indtægtsgrundlag for
førtidspension efter § 32 a, stk. 7, udgør 70.900 kr. for
enlige og 112.400 kr. for gifte eller samlevende.

11) For en ægtefælle eller samlever, der er pensionist, kan
der maksimalt indgå 348.500 kr. i indtægtsgrundlaget.
For en ægtefælle eller samlever, der ikke er pensio-
nist, kan der maksimalt indgå 230.500 kr. i indtægts-
grundlaget.

12) Minimumsbeløb for udbetalt pension efter § 31,
stk. 4, udgør 1/40 af grundbeløbet.

13) Minimumsbeløb for udbetalt pension efter § 32 c,
stk. 2, udgør 1/40 af førtidspensionen.

14) Bidraget til den supplerende arbejdsmarkedspension,
jf. § 33 b, udgør 5.760 kr. årligt.«

§ 12

I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 810 af
19. juli 2012, foretages følgende ændringer:

1. § 100, stk. 3, affattes således:
»Stk. 3. Tilskud til nødvendige merudgifter kan ydes, når

de skønnede merudgifter udgør mindst 6.000 kr. pr. år, sva-
rende til 500 kr. pr. måned. Tilskuddet fastsættes ud fra de
skønnede merudgifter pr. måned og rundes op til nærmeste
kronebeløb, der er deleligt med 100.«

2. I § 100, stk. 5, indsættes efter »bevilget«: »kontant tilskud
efter § 95 eller«.

3. I § 182 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:
»Stk. 5. Det beløb, der er nævnt i § 100, stk. 3, 1. pkt., re-

guleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringspro-
centen, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Beløbet afrun-
des til nærmeste kronebeløb. Reguleringen foretages første
gang den 1. januar 2014.«

Stk. 5-10 bliver herefter stk. 6-11.

§ 13

I lov om retssikkerhed og administration på det sociale
område, jf. lovbekendtgørelse nr. 930 af 17. september

2012, som ændret ved § 7 i lov nr. 326 af 11. april 2012,
foretages følgende ændring:

1. I § 11 c, stk. 1, nr. 2, ændres », jf. § 17, stk. 2,« til: »jf. §
17,«.

§ 14

I lov nr. 550 af 18. juni 2012 om frikommuner foretages
følgende ændring:

1. § 7, stk. 3, ophæves.

§ 15

I lov om kommunal udligning og generelle tilskud til
kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 561 af 19. juni 2009,
som ændret bl.a. ved § 5 i lov nr. 1602 af 22. december
2010, § 3 i lov nr. 462 af 18. maj 2011 § 6 i lov nr. 1364 af
28. december 2011, og senest ved lov nr. 588 af 18. juni
2012, foretages følgende ændring:

1. I § 14, stk. 2, nr. 5, indsættes efter »ledighedsydelse,«
»ressourceforløbsydelse,« og »aktivering af kontanthjælps-
og ledighedsydelsesmodtagere« ændres til: »aktivering af
kontanthjælps-, ledighedsydelses- og ressourceforløbsydel-
sesmodtagere«.

§ 16

I pensionsafkastbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse
nr. 170 af 22. februar 2011, som ændret ved § 1 i lov nr.
1561 af 21. december 2010, § 3 i lov nr. 599 af 14. juni
2011, § 1 i lov nr. 1378 af 28, december 2011, § 2 i lov nr.
398 af 9. maj 2012 og § 6 i lov nr. 922 af 18. september
2012 foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, nr. 1, litra a, udgår »bortset fra Den Supple-
rende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister«.

2. I § 5 indsættes efter »Den Supplerende Arbejdsmarkeds-
pension for Førtidspensionister«: », bortset fra ordninger i
ATP«.

3. § 6, stk. 1, 2. pkt. ophæves.

§ 17

I pensionsbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.
1246 af 15. oktober 2010, som ændret bl.a. ved § 4 i lov nr.
599 af 14. juni 2011, § 3 i lov nr. 398 af 9. maj 2012 og
senest ved § 1 i lov nr. 923 af 18. september 2012, foretages
følgende ændring:

1. § 29 B, nr. 3, affattes således:
»3) engangsbeløb, der udbetales efter § 33 c, stk. 4 og 8, §

33 d, stk. 3 og 5, og § 33 e, stk. 2, i lov om social pen-
sion.«
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§ 18

I lov nr. 1386 af 28. december 2011 om ændring af lov
om social pension (Forhøjelse af folkepensionsalder,
indførelse af seniorførtidspension m.v.), foretages følgende
ændring:

1. § 1, nr. 3-9, ophæves.

§ 19

I lov nr. 928 af 18. september 2012 om ændring af lov om
arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik,
lov om social pension og andre love (Ændret regulering af
forskellige indkomstoverførsler i årene 2016-2023 samt
forhøjelse af den supplerende pensionsydelse og
pensionstillæg til folkepensionister), foretages følgende
ændring:

1. § 2, nr. 2, § 3 og § 7, nr. 1, ophæves.

.

§ 20

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2013, jf. dog stk.
2-6 og stk. 8.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for
ikrafttræden af § 1, nr. 47, samt § 75, stk. 1, nr. 6 i lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats og § 77, stk. 2 og 3 i lov om
aktiv socialpolitik, som affattet ved denne lovs § 3, nr. 20.

Stk. 3. Personer, der før tidspunktet for ikrafttrædelsen af
stk. 2, har modtaget ledighedsydelse, skal senest 3 måneder
efter ikrafttrædelsen have lagt cv i Jobnet og have en cv-
samtale.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for
ikrafttræden af § 70 g i lov om aktiv beskæftigelsesindsats,
som affattet ved denne lovs § 1, nr. 41, og § 1, nr. 48-50.

Stk. 5. § 25 a, stk. 4, nr. 4, §§ 25 b - 25 d og § 25 e, stk. 1
og 2, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive be-
skæftigelsesindsats, som affattet af denne lovs § 2, nr. 4 om
samarbejde mellem kommunen og regionen om sundheds-
faglig rådgivning og vurdering, træder i kraft den 1. juli
2013. En kommune og en region kan vælge at indgå en sam-
arbejdsaftale om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering til
kommunen fra en klinisk funktion i regionen som nævnt i §§
25 b - 25 d, som har virkning fra et tidspunkt, der ligger før
1. juli 2013. Indtil en samarbejdsaftale indgås skal kommu-
nen sørge for, at rehabiliteringsteamet har en sundhedsfaglig
repræsentant, som kan varetage en sundhedskoordinator-
funktion med sundhedsfaglig rådgivning i teamet, herunder
bidrage til rehabiliteringsteamets indstilling.

Stk. 6. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for
ikrafttræden af ændringerne til §§ 62, stk. 1, 63, 66, stk. 2 og
68 a, stk. 12 og 13, i lov om ansvaret for og styringen af den
aktive beskæftigelsesindsats som affattet ved denne lovs § 2,
nr. 6-8 og 10.

Stk. 7. ATP kan i stedet for at underrette den skattepligti-
ge om indbetaling af skatten samtidig med indbetalingen, jf.

pensionsafkastbeskatningslovens § 23, stk. 1, 4. pkt., under-
rette den skattepligtige om indbetaling af skatten i forbindel-
se med den endelige opgørelse af Den Supplerende Arbejds-
markedspension for Førtidspensionister i den årlige pensi-
onsoversigt. 1. pkt. har virkning fra den 1. januar 2013 til
den 30. juni 2013.

Stk. 8. Lovens § 11, nr. 3 og 5, træder i kraft den 1. januar
2014.

.

§ 21

Stk. 1. For personer, der før lovens ikrafttræden er ansat i
et fleksjob eller modtager tilbud om støtte i form af tilskud
til selvstændig virksomhed, finder de hidtil gældende regler
i §§ 71-73 og § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,
fortsat anvendelse.

Stk. 2. For personer, der før lovens ikrafttræden er ansat i
et fleksjob efter kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats, finder ændringerne i § 70 c, § 70 e og § 70 f i lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats, som affattet ved denne
lovs § 1, nr. 41, anvendelse, når de pågældende påbegynder
et nyt fleksjob.

Stk. 3. Personer, der før lovens ikrafttræden modtager til-
bud om støtte i form af tilskud efter § 75 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, kan modtage ledighedsydelse uden, at
der skal ske en fornyet visitation til fleksjob, hvis deres selv-
stændige virksomhed ophører.

Stk. 4. For sager, hvor visitationen til fleksjob eller vurde-
ringen af, om en person fortsat opfylder betingelserne for
fleksjob, er foretaget eller burde være foretaget før den 1. ja-
nuar 2013, skal de hidtil gældende regler i § 122, stk. 3, i
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 104 a i lov om
aktiv socialpolitik fortsat anvendes.

Stk. 5. Personer, der ved lovens ikrafttræden modtager le-
dighedsydelse på mellem 90 og 91 pct. af arbejdsløsheds-
dagpengenes højeste beløb, jf. § 47 i lov om arbejdsløsheds-
forsikring m.v., fortsætter med at modtage ledighedsydelse
på denne sats. Ledighedsydelsen nedsættes dog til 89 pct. af
arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb, jf. § 47 i lov om
arbejdsløshedsforsikring m.v., senest den 1. juli 2013. Hvis
en person efter lovens ikrafttræden bliver ledig efter ansæt-
telse i et fleksjob, modtager personen ledighedsydelse på 89
pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb.

Stk. 6. Personer, der er omfattet af stk. 5, og som er beret-
tiget til at modtage ressourceforløbsydelse efter § 68, stk. 5,
i lov om aktiv socialpolitik, som affattet ved denne lovs § 3,
nr. 10, kan modtage ressourceforløbsydelse med et beløb
svarende til deres hidtidige ydelse i den i stk. 5 nævnte peri-
ode.

Stk. 7. Personer, der inden lovens ikrafttræden har nået
fleksydelsesalderen, som fastsat i lov om fleksydelse, og
som har modtaget ledighedsydelse i sammenlagt 6 måneder
efter dette tidspunkt, kan igen modtage ledighedsydelse, jf.
denne lovs § 3, nr. 13, hvis de i øvrigt opfylder betingelser-
ne for fleksjob, jf. §§ 74 b, stk. 1, og 75 i lov om aktiv so-
cialpolitik, som affattet ved denne lovs § 3, nr. 13 og 20.
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Stk. 8. Kontanthjælp og særlig ydelse, der er udbetalt til
en person, der er visiteret til fleksjob inden lovens ikrafttræ-
den, indgår i opgørelsen af den periode på 18 måneder inden
for 24 måneder, hvorefter kommunen fuldt ud afholder ud-
gifterne til ledighedsydelse, jf. denne lovs § 3, nr. 27.

Stk. 9. § 9 har virkning for sager, hvor tilskadekomne på
ikrafttrædelsesdagen eller senere bevilges fleksjob eller visi-
teres til fleksjob. Har tilskadekomne før ikrafttrædelsesda-
gen fået bevilget fleksjob, eller er tilskadekomne før ikraft-
trædelsesdagen visiteret til fleksjob, finder de hidtil gælden-
de regler anvendelse.

Stk. 10. § 3, stk. 5 i lov om social pension, som affattet
ved denne lovs § 11, nr. 1 finder ikke anvendelse for førtids-
pensionister, der ved lovens ikrafttræden har ret til førtids-
pension under fast bopæl i udlandet, så længe førtidspensio-
nisten har uafbrudt fast bopæl i et ikke EU/EØS-land eller
Schweiz. For sådanne sager finder den hidtil gældende § 3,
stk. 5 i lov om social pension anvendelse.

Stk. 11. §§ 16-19 i lov om social pension, som affattet ved
denne lovs § 11, nr. 2, finder ikke anvendelse i sager om til-
kendelse af førtidspension, hvis kommunalbestyrelsen før 1.
januar 2013 har truffet afgørelse om, at sagen overgår til be-
handling efter reglerne om førtidspension. For sådanne sager
finder de hidtil gældende regler i §§ 16 -19 i lov om social
pension anvendelse, indtil der er truffet endelig afgørelse i
sagen.

Stk. 12. Beløb, som er opsparet på særskilte konti i den
supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister
hos Arbejdsmarkedets Tillægspension, overføres med virk-
ning fra den 1. januar 2013 til Arbejdsmarkedets Tillægs-
pension til administration og forvaltning sammen med fon-
dens øvrige formue.

Stk. 13. For kontohavere, som den 31. december 2012 har
en særskilt konto i den supplerende arbejdsmarkedspension
for førtidspensionister hos Arbejdsmarkedets Tillægspensi-
on, anvendes kontohaverens indestående til erhvervelse af
livsvarig pension i Arbejdsmarkedets Tillægspension den 1.
januar 2013 efter reglerne i § 8 c i lov om Arbejdsmarkedets
Tillægspension, idet der ikke før erhvervelse fradrages beløb
efter § 16 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lige-
som den erhvervede pensionsret ikke omfatter ret til ydelser
efter § 14 b, stk. 3, og § 14 e, stk. 3, i lov om Arbejdsmarke-
dets Tillægspension, jf. dog stk. 14.

Stk. 14. Kontohaverens indestående efter stk. 13 opdeles i
et garantibidrag, som udgør 80 pct. af indeståendet, der an-
vendes til erhvervelse af garanteret pension, og et bonusbi-
drag, som overføres til Arbejdsmarkedets Tillægspensions
bonuspotentiale.

Stk. 15. Garantibidraget efter stk. 14 anvendes til erhver-
velse af garanteret pension den 1. januar 2013 efter en af be-
skæftigelsesministeren fastsat tarif, jf. stk. 16. Før erhver-
velse af garanteret pension fradrages der ikke beløb efter §
16 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, ligesom den
erhvervede pensionsret ikke omfatter ret til ydelser efter §

14 b, stk. 3, og § 14 e, stk. 3, i lov om Arbejdsmarkedets
Tillægspension.

Stk. 16. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter indstil-
ling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension en
tarif, jf. stk. 15. Tariffen fastsættes på grundlag af en pr. 31.
december 2012 markedsværdibaseret optjeningsrente op-
gjort i overensstemmelse med principperne i pensionsgrund-
laget i Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. § 18 i lov om
Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 17. Kontohavere, som den 31. december 2012 har en
særskilt konto i den supplerende arbejdsmarkedspension for
førtidspensionister hos Arbejdsmarkedets Tillægspension,
og som er født i perioden 1. januar 1949 til 31. december
1952, kan dog vælge, at erhvervelse af livsvarig pension i
Arbejdsmarkedets Tillægspension først sker ved folkepensi-
onsalderen med en værdi svarende til deres indestående på
særskilt konto den 31. december 2012 tillagt en forretning
frem til folkepensionsalderen. Opdeling i garantibidrag og
bonusbidrag og erhvervelse af garanteret pension sker efter
de regler, der er fastsat efter § 8 c i lov om Arbejdsmarke-
dets Tillægspension på det tidspunkt, hvor kontohaveren når
folkepensionsalderen.

Stk. 18. Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsætter nær-
mere regler om størrelsen af renten samt principperne for
forrentningen af indestående den 31. december 2012, jf. stk.
17.

Stk. 19. Social- og integrationsministeren kan efter ind-
stilling fra Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsætte nær-
mere regler om overførslen den 1. januar 2013 af særskilte
konti i den supplerende arbejdsmarkedspension for førtids-
pensionister hos Arbejdsmarkedets Tillægspension og er-
hvervelsen af pensionsrettigheder i ATP Livslang Pension,
jf. stk. 13-17.

Stk. 20. § 16, nr. 1-3, i denne lov, har virkning fra og med
indkomståret 2013.

Stk. 21. Uanset § 14, stk. 2, nr. 4, i lov om kommunal ud-
ligning og generelle tilskud til kommuner, indgår de kom-
munale merudgifter for kommunerne som arbejdsgivere til
arbejdsskadeerstatninger ikke i fastsættelsen af statens årlige
tilskud til kommunerne.

Stk. 22. Uanset § 3, stk. 2, nr. 4, i lov om regionernes fi-
nansiering, indgår de regionale merudgifter for regionerne
som arbejdsgivere til arbejdsskadeerstatninger ikke i fast-
sættelsen af statens årlige tilskud til regionerne.

.

§ 22

Stk. 1. En sikringspligtig forsikringstager kan ikke opsige
en forsikring på grund af en forhøjelse af præmien, som ale-
ne er begrundet i en forøgelse af udgifterne, der er en følge
af denne lov.

20



Bemærkninger til lovforslaget
Almindelige bemærkninger

Indholdsfortegnelse
1. Indledning

1. 2. Sigtelinjer for reformen
1.2.1. Alle muligheder for fodfæste på arbejdsmarkedet skal prøves gennem en aktiv indsats
1.2.2. Arbejdsevne skal udvikles og ikke ”afprøves”
1.2.3. Borgeren skal have ejerskab og indflydelse
1.2.4. Indsatsen skal være helhedsorienteret, sammenhængende og individuelt tilrettelagt
1.2.5. Sundhedsindsatsen skal være en del af den sammenhængende indsats i forhold til borgeren
1.2.6. Beskæftigelse og helbred går hånd i hånd
1.2.7. Opfølgning er omdrejningspunkt for et succesfuldt ressourceforløb
1.2.8. Dokumentation af ressourceforløb er fremover en forudsætning for tilkendelse af førtidspension
1.2.9. Fremtidssikring og målretning af fleksjobordningen
1.2.10. Midlertidige fleksjob
1.2.11. Aktiv indsats og ledighedsydelse til alle ledige fleksjobvisiterede
1.2.12. Ændrede aldersgrænser og procedurer for tilkendelse af førtidspension
1.2.13. Sundhedsfaglig bistand fra klinisk funktion i sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension
1.2.14. Lavere førtidspension til pensionister, der bosætter sig uden for EU/EØS og Schweiz
1.2.15. De faste ydelsessatser for merudgiftsydelse ændres og bagatelgrænsen reguleres
1.2.16. Merudgiftsydelsens personkreds justeres
1.2.17. Forbedringer af den supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister (SUPP)

1.3. Baggrund
2. Lovforslagets indhold

2.1. Rehabiliteringsteams i alle kommuner
2.1.1. Sammensætning af rehabiliteringsteams

2.1.1.1. Gældende ret
2.1.1.2. Den foreslåede ordning

2.1.2. Klinisk funktion – samarbejde mellem kommunen og regionen
2.1.2.1. Gældende ret
2.1.2.2. Den foreslåede ordning

2.1.2.2.1. Rådgivning og vurdering fra klinisk funktion
2.1.2.2.2. Lægeattester rekvireres fra praktiserende læge eller fra klinisk funktion
2.1.2.2.3. Sundhedsfaglig rådgivning i sagsbehandlingen kan fremover kun rekvireres fra klinisk funktion i
sager om ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og førtidspension

2.1.3. Rehabiliteringsteamets behandling af sager
2.1.3.1. Gældende ret
2.1.3.2. Den foreslåede ordning

2.1.4. Rehabiliteringsplanen
2.1.4.1. Gældende ret
2.1.4.2. Den foreslåede ordning

2.1.5. Ressourceforløb
2.1.5.1. Gældende ret
2.1.5.2. Den foreslåede ordning

2.1.6. Forsørgelse under ressourceforløb
2.1.6.1. Gældende ret
2.1.6.2. Den foreslåede ordning

2.1.7. Muligheder for at arbejde under ressourceforløb
2.1.7.1. Gældende ret
2.1.7.2. Den foreslåede ordning

2.2. Målretning af fleksjobordningen
2.2.1. Bevilling af fleksjob og øget brug af sociale kapitler

2.2.1.1. Gældende ret
2.2.1.2. Den foreslåede ordning

2.2.2. Fastsættelse og regulering af løn i fleksjobbet
2.2.2.1. Gældende ret

21



2.2.2.2. Den foreslåede ordning
2.2.2.3. Forholdet til Persondataloven

2.2.3. Udbetaling af fleksløntilskud
2.2.3.1. Gældende ret
2.2.3.2. Den foreslåede ordning

2.2.4. Løbende opfølgning i fleksjob og udarbejdelse af status
2.2.4.1. Gældende ret
2.2.4.2. Den foreslåede ordning

2.2.5. Ledighedsydelse
2.2.5.1. Gældende ret
2.2.5.2. Den foreslåede ordning

2.2.6. Lempelse af sanktionsregler
2.2.6.1. Gældende ret
2.2.6.2. Den foreslåede ordning

2.2.7. Den aktive indsats for ledige fleksjobvisiterede
2.2.7.1. Gældende ret
2.2.7.2. Den foreslåede ordning

2.2.8. Reglerne om tab af ret til statsrefusion afskaffes
2.2.8.1. Gældende ret
2.2.8.2. Den foreslåede ordning

2.2.9. Støtte i form af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende
2.2.9.1. Gældende ret
2.2.9.2. Den foreslåede ordning

2.2.9.2.1. Tilkendelse af støtte i form af tilskud til bevarelse af beskæftigelse i egen virksomhed
2.2.9.2.2. Visitation ved ophør med drift af virksomhed med tilskud
2.2.9.2.3. Tilskuddets størrelse
2.2.9.2.4. Beregning af årsindtægten
2.2.9.2.5. Dagpenge ved sygdom og barsel
2.2.9.2.6. Støtte i form af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende tilkendt før den 1. januar 2013
2.2.9.2.7. Notifikation til EU-Kommissionen

2.2.10. Indbetaling af bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension
2.2.10.1. Indbetaling af ATP-bidrag af ydelse under ressourceforløb

2.2.10.1.1. Gældende ret
2.2.10.1.2. Den foreslåede ordning

2.2.10.2. Indbetaling af ATP-bidrag af fleksløntilskud
2.2.10.2.1. Gældende ret
2.2.10.2.2. Den foreslåede ordning

2.3. Mulighed for beskæftigelsestilbud til førtidspensionister
2.3.1. Gældende ret
2.3.2. Den foreslåede ordning

2.4. Førtidspension og merudgiftsydelse
2.4.1 Ændrede aldersgrænser og procedurer forud for tilkendelse af førtidspension

2.4.1.1. Gældende ret
2.4.1.2. Den foreslåede ordning
2.4.1.3 Sundhedsfaglig rådgivning kan fremover kun rekvireres fra klinisk funktion i sager om ressourceforløb,
fleksjob og førtidspension

2.4.2. Lavere førtidspension til pensionister, der bosætter sig uden for EU/EØS og Schweiz
2.4.2.1. Gældende ret
2.4.2.2. Den foreslåede ordning

2.4.3. Forbedringer af den supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister (SUPP)
2.4.3.1. Dødsfaldsdækning

2.4.3.1.1. Gældende ret
2.4.3.1.2. Den foreslåede ordning

2.4.3.2. Formuefællesskab med ATP og løbende køb af pensionsret i ATP
2.4.3.2.1. Gældende ret
2.4.3.2.2. Den foreslåede ordning

2.4.3.3. Ændringer i pensionsafkastbeskatningsloven
2.4.3.3.1. Gældende ret

22



2.4.3.3.2 Den foreslåede ordning
2.4.4. Ændring af faste satser for merudgiftsydelse og regulering af bagatelgrænse

2.4.4.1. Gældende ret
2.4.4.2. Den foreslåede ordning

2.4.5. Justering af merudgiftsydelsens personkreds
2.4.5.1. Gældende ret
2.4.5.2. Den foreslåede ordning

2.5. Beregning af fleksydelse på grundlag af oplysninger fra indkomstregistret
2.5.1. Gældende ret
2.5.2. Den foreslåede ordning

2.6. Tilvejebringelse af datagrundlag
2.6.1. Brugen af oplysninger i det fælles datagrundlag

2.6.1.1. Gældende ret
2.6.1.2. Den foreslåede ordning

2.6.2. Indberetning og udveksling af data på uddannelses-, social- og sundhedsområdet
2.6.2.1. Gældende ret
2.6.2.2. Den foreslåede ordning

2.6.3. Fastlæggelse af krav til it-understøttelsen af beskæftigelsesindsatsen og udvidelse af beskæftigelsesministe-
rens bemyndigelse til at fastsætte regler om indberetning og udveksling af data

2.6.3.1. Gældende ret
2.6.3.2. Den foreslåede ordning

2.6.4. Forholdet til persondataloven
2.7. Konsekvensændringer i andre love som følge af udmøntningen af reformen af førtidspension og fleksjob

2.7.1. Lov om arbejdsarbejdsskadesikring
2.7.1.1. Gældende ret
2.7.1.2. Den foreslåede ordning
2.7.1.3. Konsekvenser i forhold til fastsættelsen af erhvervsevnetab efter erstatningsansvarsloven

2.7.2. Neutralisering af de økonomiske konsekvenser for kommuner, der er selvbudgetterende for 2013
2.7.2.1. Gældende ret
2.7.2.2. Den foreslåede ordning

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige
3.1. Ressourceforløb m.v.

3.1.1. Rehabiliteringsteams i alle kommuner
3.1.2. Ressourceforløb

3.1.2.1. Ressourceforløb for de under 40-årige
3.1.2.2. Ressourceforløb for de over 40-årige
3.1.2.3. Bedre muligheder for at arbejde under ressourceforløb

3.2. Fleksjob m.v.
3.2.1. Bevilling af fleksjob og øget brug af sociale kapitler, jf. 2.2.1, fastsættelse og regulering af løn i fleksjobbet
jf. 2.2.2 og udbetaling af fleksløntilskud, jf. 2.2.3
3.2.4. Løbende opfølgning i fleksjob og udarbejdelse af status
3.2.5. Ledighedsydelse
3.2.6. Lempelse af sanktionsregler
3.2.7. Den aktive indsats for ledige fleksjobvisiterede
3.2.8. Manglende ret til statsrefusion afskaffes
3.2.9. Støtte i form af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende
3.2.10. Indbetaling af bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension
3.2.11. Fleksjobkampagne

3.3. Tilbud m.v. til førtidspensionister
3.3.1. Mulighed for ressourceforløb til førtidspensionister under 40 år
3.3.2. Mulighed for beskæftigelsestilbud til førtidspensionister
3.3.3. Lavere førtidspension til pensionister, der bosætter sig uden for EU/EØS og Schweiz
3.3.4. Ændring af faste satser for merudgiftsydelse, regulering af bagatelgrænse, samt justering af personkredsen
3.3.5. Forbedringer af den supplerende arbejdsmarkedspension (SUPP)

3.4. Afledte konsekvenser på arbejdsskadeområdet
3.4.1. Implementering af reformen for fleksjob
3.4.2 Implementering af reformen for førtidspension

4. Økonomiske og administrative omkostninger for erhvervslivet.

23
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4.2. Fleksjob m.v.
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1. Indledning

Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og
Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Kon-
servative Folkeparti er enige om, at det er nødvendigt at ny-
tænke førtidspensions- og fleksjobområdet, så flere får mu-
lighed for at realisere deres potentiale i et aktivt arbejdsliv
og være en del af fællesskabet. Derfor blev der indgået en
aftale om reform af førtidspension og fleksjob den 30. juni
2012.

Førtidspension og fleksjob er centrale dele af det sociale sik-
kerhedsnet i Danmark. Aftalepartierne ønsker derfor at re-
formere de to ordninger for at sikre, at der også i fremtiden
er ordentlige levevilkår for de mennesker, der ikke kan ar-
bejde, og et rummeligt arbejdsmarked med bedre mulighe-
der for et aktivt arbejdsliv for mennesker med en begrænset
arbejdsevne.

Forudsætningerne for den reform af førtidspension og flek-
sjob, som et bredt flertal i Folketinget aftalte tilbage i 2000
med en efterfølgende justering af fleksjob i 2006, har vist
sig ikke at holde.

Målet med reformen var at fastholde flest muligt på arbejds-
markedet – helst i ustøttet beskæftigelse. Det er ikke lykke-
des. I dag er der knap 55.000 flere personer på førtidspensi-
on og i fleksjobordningen end forventet, da reformen blev
indgået, og samfundet brugte i 2010 over ni milliarder kro-
ner mere end forventet på ordningerne.

Aftalepartierne er på den baggrund enige om følgende prin-
cipper for en reform:
– Reformens overordnede mål er, at flest muligt skal i ar-

bejde og forsørge sig selv.
– Udviklingen på området skal vendes, så flere får en til-

knytning til arbejdsmarkedet og dermed adgang til at
forsørge sig selv, og færrest muligt ender på varig, pas-
siv forsørgelse.

– Flest muligt skal ansættes på det ordinære arbejdsmar-
ked uden offentlig støtte.

– Reformen skal sikre, at der fremover er større fokus på
den enkeltes ressourcer og på at udvikle den enkeltes ar-
bejdsevne.

– Fleksjobordningen målrettes, og tilskuddet omlægges.
Formålet er at sikre, at også personer med en lille ar-
bejdsevne kan komme ind i ordningen, og at personer
med en høj indkomst ikke får det højeste tilskud.

– Adgangen til førtidspension begrænses, og der indføres
ressourceforløb, der skal sikre en tidligere, tværfaglig og
sammenhængende indsats. Forløbene kan vare fra et til
fem år. Det er afgørende, at de i form, indhold og varig-
hed tilpasses den enkeltes behov.

Der skal udarbejdes måltal for udviklingen på fleksjob- og
førtidspensionsområdet, der kan indgå i den årlige opfølg-
ning på udviklingen både på landsplan, regionalt og kom-
munalt. De konkrete måltal er direkte udledt af beregninger-
ne bag konsekvenserne af reformen. Der vil således være en
sammenhæng mellem målopfyldelse og opnåelse af de for-
ventede besparelser.

For at sikre støtte til opstart af rehabiliteringsteams og res-
sourceforløb er aftalepartierne enige om at søge om tilslut-
ning til at prioritere 22 mio. kr. årligt i 2013 og 2014, 19
mio. kr. i 2015 og 2 mio. kr. i 2016 fra satspuljen til opstart
af ressourceforløb og rehabiliteringsteam i de enkelte kom-
muner. Aftalepartierne har endvidere noteret sig, at regerin-
gen vil søge tilslutning til, at der tilføres yderligere 52 mio.
kr. årligt i 2012, 2013 og 2014 fra Forebyggelsesfonden til
opstart af rehabiliteringsteam. Samlet er aftalepartierne såle-
des enige om at søge tilslutning til at prioritere i alt 221 mio.
kr. i perioden 2012-2016 fra henholdsvis satspuljen og Fore-
byggelsesfonden.

1.2. Sigtelinjer for reformen

Den grundlæggende intention bag dette lovforslag er at
komme væk fra et system, hvor borgere får tilkendt førtids-
pension i stedet for hjælp til at bane vejen for et liv med ar-
bejde. Udviklingen skal vendes, så flere får en tilknytning til
arbejdsmarkedet og dermed adgang til at forsørge sig selv,
og færrest muligt ender på passiv varig forsørgelse. Mål-
gruppen for reformen er mennesker med komplekse proble-
mer, hvor sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige ud-
fordringer skaber barrierer i forhold til arbejdsmarkedet. Re-
formen bygger på følgende sigtelinjer:

1.2.1. Alle muligheder for fodfæste på arbejdsmarkedet skal
prøves gennem en aktiv indsats

Mennesker med komplekse problemer skal fremover ikke
tilkendes førtidspension, før det er klart dokumenteret, at al-
le muligheder for fodfæste på arbejdsmarkedet er udtømte.

1.2.2. Arbejdsevne skal udvikles og ikke ”afprøves”
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Et menneskes arbejdsevne afhænger af mange ting. For bor-
gere med en nedsat arbejdsevne er reformens sigte, at ar-
bejdsevnen udvikles gennem en konkret målrettet aktiv ind-
sats, hvor vejen til arbejdsmarkedet afprøves og understøttes
gennem sociale støttetilbud, beskæftigelsestilbud og sund-
hedsrettede tilbud.

Der skal ske et opgør med de såkaldte ”arbejdsprøvninger”,
hvor borgere i en kortere eller længere periode og ofte efter
lang tids passiv offentlig forsørgelse testes i funktioner, som
de har svært ved, ofte for at skabe dokumentation for en
mangelfuld arbejdsevne. En persons arbejdsevne er ikke no-
get statisk, der er givet én gang for alle, og som kan ”afprø-
ves”. Arbejdsevne er noget, der kan og skal udvikles i en
konkret sammenhæng.

1.2.3. Borgeren skal have ejerskab og indflydelse

Der skal være mening, mål og retning med indsatsen. Frem-
over skal der for alle borgere i forbindelse med etablering af
ressourceforløb opstilles konkrete mål i forhold til arbejde
og uddannelse. Undersøgelser viser, at mange borgere i dag
henvises til aktiveringsforløb og arbejdsprøvninger, hvor
mål og retning i forhold til arbejdsmarkedet er fraværende.

Udvikling af arbejdsevnen forudsætter, at borgeren har ejer-
skab til indsatsen, og at borgeren kan se mål og retning i for-
hold til uddannelse og beskæftigelse i de aktiviteter, der
iværksættes. Borgeren skal have indflydelse, lyttes til og ha-
ve reelt ejerskab, så borgerens mål om et liv med uddannel-
se og arbejde i højere grad realiseres.

1.2.4. Indsatsen skal være helhedsorienteret, sammenhæn-
gende og individuelt tilrettelagt.

Personer, der er i risiko for at få tilkendt førtidspension, skal
have en helhedsorienteret og sammenhængende indsats i
form af et individuelt tilrettelagt ressourceforløb. Ressource-
forløbene vil ofte bestå af en kombination af beskæftigelses-
tilbud, sociale tilbud og sundhedsmæssige tilbud. Forløbene
kan vare fra et til fem år og skal i form, indhold og varighed
tilpasses den enkeltes mål og behov.

Der skal etableres rehabiliteringsteam i alle kommuner. Det
skal sikre, at der i komplekse sager sker den nødvendige
tværfaglige koordinering. Arbejdet i rehabiliteringsteamet
skal medvirke til, at der sker en samtidig afklaring af den
enkeltes beskæftigelsesmæssige, sociale og helbredsmæssi-
ge ressourcer, og at der iværksættes en koordineret indsats
på tværs af forvaltninger med ét fælles mål i forhold til ar-
bejdsmarkedet. Borgeren i ressourceforløb skal have én gen-
nemgående og koordinerende sagsbehandler, som er ansvar-
lig for, at indsatsen foregår som planlagt.

1.2.5. Sundhedsindsatsen skal være en del af den sammen-
hængende indsats i forhold til borgeren

Med etablering af rehabiliteringsteams bringes alle relevante
kommunale forvaltningsområder – herunder også sundheds-
området – sammen om en koordineret og helhedsorienteret

indsats for borgeren. En koordineret og sammenhængende
indsats, for så vidt angår borgerens helbred og sundhed kræ-
ver samtidig samarbejde mellem kommunen og regionen.

Kommunerne skal fremover have adgang til rådgivning og
vejledning fra det regionale sundhedsvæsen via et strukture-
ret samarbejde. Kommunerne skal i alle komplekse sager
have let adgang til rådgivning fra relevant sundhedsfaglig
ekspertise. Derfor skal der i regionerne etableres en klinisk
funktion, der er repræsenteret i de kommunale rehabilite-
ringsteam ved en sundhedskoordinator. Hermed etableres
som noget nyt en struktureret samarbejdsmodel mellem
kommuner og regioner på beskæftigelsesområdet.

Fremover kan kommunerne søge lægefaglig rådgivning via
borgerens praktiserende læge og via sundhedskoordinatoren
i regionens kliniske funktion. Herved skabes på beskæftigel-
sesområdet en klar entydig indgang til det regionale sund-
hedsvæsen.

Fremover skal sundhedskoordinatoren med regional forank-
ring bistå kommunen i forhold til vurdering af den konkrete
sag, herunder behovet for lægefaglig rådgivning og vurde-
ring. Og speciallægeattester kan fremover alene rekvireres
fra regionens kliniske funktion. Sundhedskoordinatoren skal
endvidere sikre, at borgerens praktiserende læge inddrages
og informeres i alle relevante situationer.

1.2.6. Beskæftigelse og helbred går hånd i hånd

Arbejde er for mange mennesker en del af vejen til at få det
bedre. Dette gælder både somatiske og psykiske sygdomme.
Derfor skal der i ressourceforløbene fokus på at tilpasse be-
skæftigelsesindsatsen til den relevante sundhedsindsats. I
mange ressourceforløb vil vejen til arbejdsmarkedet handle
om at udvikle borgerens arbejdsevne og understøtte borge-
ren i at mestre helbredsmæssige udfordringer.

Mange mennesker i målgruppen for ressourceforløb har
komplekse helbredsproblemer, hvor det kan være vanskeligt
at opstille en klar behandlingsplan. Samtidig er en del af be-
handlingen af komplekse helbredsproblemer ofte social støt-
te og en beskæftigelsesindsats, der tilpasses borgerens res-
sourcer. Det fokus er netop essensen i ressourceforløb.

Diagnoser er grundlag for lægefaglig behandling, men men-
nesker med samme diagnoser kan arbejde i meget forskelligt
omfang – afhængigt af personlige ressourcer, arbejdsplad-
sens rammer, motivation, uddannelsesniveau, netværk og hi-
storik på arbejdsmarkedet. Derfor kan og skal diagnoser ik-
ke være bestemmende for kommunernes vurdering af en
borgers arbejdsevne.

1.2.7. Opfølgning er omdrejningspunkt for et succesfuldt
ressourceforløb

I ressourceforløb er systematisk og hyppig opfølgning helt
central. For borgere med komplekse problemer kan vejen
tilbage til arbejdsmarkedet være lang. Der kan være brug for
tæt støtte til at sikre, at aktiviteterne i ressourceforløbet lø-
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bende realiseres i praksis. Og der kan være brug for at ændre
og justere aktiviteterne undervejs. Derfor skal der altid i for-
bindelse med ressourceforløbets igangsættelse og herefter
løbende tages stilling til opfølgningens tilrettelæggelse og
hyppighed. Herunder hvorvidt og i hvilket omfang der er
brug for mentorstøtte. Kommunen skal være særlig opmærk-
som på behovet for mentorstøtte i perioder, hvor borgeren
ikke er eller kan være i et aktivt forløb.

1.2.8. Dokumentation af ressourceforløb er fremover en for-
udsætning for tilkendelse af førtidspension

Fremover vil det være en forudsætning for tilkendelse af
førtidspension, at kommunen kan fremlægge konkret doku-
mentation for, at der er gennemført et relevant og individuelt
tilrettelagt indsats i form af et ressourceforløb. Det skal do-
kumenteres, at aktiviteter i forløbet har været skræddersyet
til den enkelte borger, at der er foretaget den nødvendige op-
følgning, og at forløbet i nødvendigt omfang er blevet tilpas-
set og justeret undervejs. Kun i de situationer, hvor det er
dokumenteret, at borgeren på trods af en systematisk aktiv
indsats ikke kan finde fodfæste på arbejdsmarkedet, kan der
tilkendes førtidspension. Kommunen skal på baggrund af re-
habiliteringsplanens forberedende del og rehabiliteringstea-
mets indstilling, inden der træffes afgørelse om tilkendelse
af førtidspension, som hidtil gennemføre en selvstændig
vurdering af dokumentationen i forhold til afgørelse om før-
tidspension. Det skal sikres, at der alene tilkendes førtids-
pension, hvis der er en tilstrækkelig og objektivt sammen-
hængende dokumentation for, at nedsættelsen af arbejdsev-
nen er varig og af et sådant omfang, at der kan tilkendes før-
tidspension.

I sager, hvor det er helt åbenlyst, at en aktiv indsats ikke kan
forbedre tilknytningen til arbejdsmarkedet, er det ikke en
forudsætning, at borgeren har deltaget i et ressourceforløb.

1.2.9. Fremtidssikring og målretning af fleksjobordningen

Fleksjobordningen skal fremtidssikres, så det også fremover
vil være muligt for mennesker med nedsat arbejdsevne at få
adgang til arbejdsmarkedet.

Fleksjobordningen skal derfor målrettes, så de mennesker,
der har mindst arbejdsevne også kan komme i fleksjob og
blive en del af fællesskabet. De største løntilskud vil derfor
blive givet til de fleksjobansatte, der har den mindste ar-
bejdsevne og den laveste løn. Samtidig vil det være sådan, at
de fleksjobansatte får løn for den indsats, som de reelt yder.
Det vil gøre det mere attraktivt for arbejdsgivere at ansætte
medarbejdere med en lille arbejdsevne, og vil samtidig i hø-
jere grad tilskynde de fleksjobansatte til at øge antallet af ar-
bejdstimer, hvis de er i stand til det.

1.2.10. Midlertidige fleksjob

For mange bliver arbejdsevnen forbedret med årene, og
fleksjob bliver derfor som udgangspunkt gjort midlertidige.
Dog vil personer over 40 år kunne få et permanent fleksjob
efter deres første fleksjob, hvis det vurderes, at arbejdsevnen

fortsat er nedsat i et sådant omfang, at det ikke er muligt at
få et job på det almindelige arbejdsmarked.

1.2.11. Aktiv indsats og ledighedsydelse til alle ledige flek-
sjobvisiterede

Ledige fleksjobvisiterede skal gennem en aktiv indsats hjæl-
pes med at få et fleksjob. Mens de er ledige, vil alle flek-
sjobvisiterede være berettigede til at modtage ledighedsydel-
se, men på et niveau, der er afhængigt af deres hidtidige for-
sørgelsesgrundlag.

1.2.12. Ændrede aldersgrænser og procedurer for tilkendel-
se af førtidspension

Personer under 40 år skal som udgangspunkt ikke have til-
kendt førtidspension. Personer i alderen 18 – 39 år, hvor det
er overvejende sandsynligt, at de uden en særlig indsats vil
ende på førtidspension, skal i stedet i et individuelt tilrette-
lagt ressourceforløb med henblik på at få eller bibeholde en
tilknytning til arbejdsmarkedet. Personer fyldt 40 år skal
som udgangspunkt også have ét ressourceforløb, inden de
kan tilkendes førtidspension. Sagsbehandlingsprocesserne
ændres, således at der skal udarbejdes en rehabiliterings-
plan, og sagen skal forelægges et rehabiliteringsteam.

1.2.13. Sundhedsfaglig rådgivning fra klinisk funktion i sag-
er om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension

Det foreslås, at kommunerne fremover skal rekvirere den
nødvendige sundhedsfaglige rådgivning i sager om ressour-
ceforløb, tilkendelse af fleksjob og førtidspension via sund-
hedskoordinatoren i regionens kliniske funktion i forbindel-
se med sagsbehandlingen. Herved skabes en klar og entydig
indgang til sundhedsvæsenet, da kommunerne herefter ikke
kan rekvirere sundhedsfaglig rådgivning fra kommunalt an-
satte lægekonsulenter eller eksterne lægekonsulenter uden
for klinisk funktion ved sagsbehandlingen på disse områder.

1.2.14. Lavere førtidspension til pensionister, der bosætter
sig uden for EU/EØS og Schweiz

Førtidspension udbetales fremadrettet med et mindre beløb
end den fulde førtidspension, når en person med fast bopæl i
lande uden for EU/EØS og Schweiz tilkendes førtidspensi-
on, og når en førtidspensionist medtager førtidspensionen
ved fast bopæl i lande uden for EU/EØS og Schweiz. Før-
tidspensionens niveau er fastsat i forhold til de relativt høje
leveomkostninger i Danmark. Med forslaget ligestilles før-
tidspensionister efter ny ordning i højere grad med førtids-
pensionister efter gammel ordning, og folkepensionister, der
ikke har ret til at modtage pensionstillægget ved fast bopæl i
disse lande. Efter overenskomster med USA, Indien, Sydko-
rea og Filippinerne vil førtidspensionister dog fortsat have
ret til at modtage hele førtidspensionen efter lov om social
pension.

1.2.15. De faste ydelsessatser for merudgiftsydelse ændres
og bagatelgrænsen reguleres
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De faste ydelsestrin afskaffes, og merudgiftsydelsen udmå-
les i stedet på baggrund af de sandsynliggjorte merudgifter,
der rundes op til nærmeste hele 100 kr. Derved skabes der
større sammenhæng mellem de faktiske merudgifter og den
udbetalte ydelse, og muligheden for over- og underkompen-
sation begrænses i væsentligt omfang. Endvidere reguleres
bagatelgrænsen på 500 kr. om måneden med satsregule-
ringsprocenten.

1.2.16. Merudgiftsydelsens personkreds justeres

Merudgiftsydelsens personkreds justeres, således at perso-
ner, der modtager pension efter de før den 1. januar 2003
gældende regler, og som modtager tilskud til ansættelse af
hjælper efter servicelovens § 95, også får ret til merudgifts-
ydelse, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.  Hermed sik-
res, at alle personer, der modtager førtidspension efter de før
den 1. januar 2003 gældende regler, og som samtidig er be-
vilget tilskud til ansættelse af handicaphjælper efter service-
loven, ligestilles med hensyn til muligheden for at modtage
merudgiftsydelse.

1.2.17. Forbedringer af den supplerende arbejdsmarkeds-
pension for førtidspensionister (SUPP)

Den supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensio-
nister (SUPP) forbedres, herunder gennem et administrati-
onsfællesskab mellem SUPP i ATP-regi og ATP-ordningen.
Afregning for pensionsafkastningsskat (PAL) sker fremover
kollektivt for SUPP-ordningen på samme måde, som det i
dag sker for ATP-ordningen.

1.3. Baggrund

Forudsætningerne for den reform af førtidspension og flek-
sjob, som et bredt flertal i Folketinget aftalte tilbage i 2000
med en efterfølgende justering af fleksjob i 2006, har vist
sig ikke at holde.

De primære formål med den seneste reform af førtidspensi-
onsområdet fra 2000 var bl.a.:
– At sikre, at personer, der har en restarbejdsevne, som

muliggør en tilknytning til arbejdsmarkedet, også reelt
skal have mulighed for at bruge ressourcerne gennem et
arbejde.

– At flest muligt - også personer med nedsat arbejdsevne -
ansættes i ustøttede job på ordinære vilkår bl.a. efter
overenskomsternes sociale kapitler.

– At personer med væsentlig og varig nedsættelse af ar-
bejdsevnen visiteres til fleksjob, mens kun personer, der
ikke kan arbejde i et fleksjob, kan tilkendes førtidspensi-
on.

– At personer, der ikke er i stand til at blive selvforsørgen-
de, skal sikres en forsørgelsesydelse, der kan kompense-
re for den manglende arbejdsevne.

– At øge retssikkerheden for den enkelte borger ved bl.a.
at sikre en større sammenhæng og helhedstænkning i
sagsbehandlingen, kræve bedre dokumentation og øge
borgerinddragelsen.

På denne baggrund vedtog forligspartierne en række ændrin-
ger. På førtidspensionsområdet blev der indført et arbejdsev-
nebegreb i stedet for det hidtil gældende erhvervsevnetabs-
begreb. Der skete en mere klar afgrænsning mellem reglerne
om førtidspension og de øvrige sociale ydelser/fleksjob.
Særydelser til førtidspensionister blev afskaffet. Endelig
blev der indført en række proceskrav i sagsbehandlingen i
form af a) arbejdsevnemetoden i sager om revalidering,
fleksjob og førtidspension og b) funktionsevnemetoden på
handicapområdet.

Målet med reformen var at fastholde flest muligt på arbejds-
markedet – helst i ustøttet beskæftigelse. Det er ikke lykke-
des. I dag er der knap 55.000 flere personer på førtidspensi-
on og i fleksjobordningen end forventet, da reformen blev
indgået, og samfundet brugte i 2010 over ni milliarder kro-
ner mere end forventet på ordningerne.

Bag disse tal ligger forskellige tendenser, fx får flere unge
tilkendt førtidspension, og gennemsnitsalderen er faldet fra
46,8 år i 2001 til 45,7 år i 2010, hvis man ser på de 18-64-
årige. Ligeledes får flere tilkendt førtidspension på baggrund
af psykiske lidelser. I 2001 drejede det sig om godt 32 pct.,
mens det i 2010 var godt 51 pct.

2. Lovforslagets indhold

2.1. Rehabiliteringsteams i alle kommuner

2.1.1. Sammensætning af rehabiliteringsteams

2.1.1.1. Gældende ret

Den gældende lovgivning på beskæftigelsesområdet inde-
holder ingen rammer, hverken for en koordinering eller for
en tilrettelæggelse af en sammenhængende og tværfaglig
indsats.

2.1.1.2. Den foreslåede ordning

Alt for mange mennesker, herunder mange unge med kom-
plekse problemer, ender i dag på langvarig offentlig forsør-
gelse. Der er behov for, at forvaltningerne i kommunen ar-
bejder bedre sammen, og at der etableres samarbejdsmodel-
ler mellem kommunen og det regionale sundhedsvæsen.

Der skal i komplekse sager ske en nødvendig tværfaglig ko-
ordinering og en parallel afklaring af den enkeltes beskæfti-
gelsesmæssige, sociale og helbredsmæssige ressourcer. Per-
soner, der er i risiko for at ende på førtidspension, skal frem-
over have en helhedsorienteret og sammenhængende indsats
i form af et individuelt tilrettelagt ressourceforløb bestående
af en kombination af beskæftigelses-, sociale- og sundheds-
mæssige indsatser.

Det foreslås derfor, at der som noget nyt skal etableres reha-
biliteringsteam i alle kommuner. Formålet med rehabilite-
ringsteamet er med udgangspunkt i den enkelte borgers sam-
lede situation at sikre, at der sker den nødvendige tværfagli-
ge koordinering i sager om ressourceforløb, fleksjob eller
førtidspension, og at den enkelte borger får en helhedsorien-
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teret indsats med relevante tværfaglige tilbud, så den enkelte
borger så vidt muligt opnår fodfæste på arbejdsmarkedet.
Arbejdet i rehabiliteringsteamet skal medvirke til, at der
sker en parallel afklaring af den enkelte borgers beskæftigel-
sesmæssige, sociale og helbredsmæssige ressourcer og ud-
fordringer med fokus på uddannelse, job og selvforsørgelse,
samt at de samlede ressourcer anvendes effektivt og til gavn
for den enkelte borger.

Det er et helt centralt omdrejningspunkt, at rehabiliterings-
teamets arbejde har et beskæftigelses- og uddannelsesfokus,
og at indsatsen i videst mulige omfang medvirker til, at den
enkelte borger får fodfæste på arbejdsmarkedet.

Det foreslås, at rehabiliteringsteamet skal have en tværfaglig
sammensætning med repræsentanter fra relevante forvalt-
ningsområder, herunder:
1) beskæftigelsesområdet
2) sundhedsområdet
3) socialområdet, herunder socialpsykiatriområdet
4) regionen ved en ”sundhedskoordinator”, og
5) undervisningsområdet i sager vedrørende borgere un-

der 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse
og i øvrige sager efter behov.

Herudover deltager sagsbehandleren og borgeren i mødet,
når sagen behandles. Sagsbehandleren deltager i rehabilite-
ringsteamets behandling af sagen og bidrager til teamets
indstilling med sin faglige viden, herunder med en faglig
vurdering af sagen. Hvis der er tale om en sag, hvor det er
åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle borgerens arbejds-
evne, kan sagen behandles i rehabiliteringsteamet uden bor-
gerens deltagelse.

Det foreslås, at rehabiliteringsteamet er et dialog- og koordi-
neringsforum, som i den enkelte sag afgiver indstilling til al-
le deltagende forvaltninger. Indstillingen skal indeholde re-
habiliteringsteamets vurderinger i forhold til borgerens mu-
ligheder for at arbejde eller uddanne sig. Det betyder eksem-
pelvis, at i sager om førtidspension skal indstillingen inde-
holde en faglig forklaring på, hvorfor borgerens arbejdsevne
anses for varigt nedsat, og at arbejdsevnen ikke lader sig an-
vende til selvforsørgelse uanset mulighederne for støtte efter
den sociale eller anden lovgivning.

Det er helt afgørende for, at teamets indstilling kan omsæt-
tes til en effektiv og koordineret indsats for den enkelte bor-
ger, at det enkelte kommunale medlem af teamet har den
nødvendige kompetence, erfaring og viden inden for sit fa-
gområde til at kunne bidrage til en indstilling, der efterføl-
gende kan omsættes i praksis inden for kommunens økono-
miske rammer. Det skal bl.a. sikres, at repræsentanten fra
undervisningsområdet har viden og kompetencer på uddan-
nelsesområdet, som understøtter, at den enkelte borger får
den nødvendige hjælp i forhold til uddannelse og arbejde.

Kommunen kan efter behov inddrage kommunale eller eks-
terne eksperter til støtte for rehabiliteringsteamets arbejde
og indstilling. Kommunen kan fx i de sager, hvor bopæls-

kommunen ikke er handlekommune på det sociale område
inddrage en repræsentant fra handlekommunen.

De kommunale forvaltningers myndighedskompetence, her-
under finansielle disponeringsmuligheder, ændres ikke med
etablering af rehabiliteringsteam. Kommunen træffer afgø-
relse i sagen på baggrund af rehabiliteringsteamets indstil-
ling. Det forventes, at kommunen som udgangspunkt kan
følge rehabiliteringsteamets indstilling. I tilfælde af, at der
skulle opstå sager, hvor kommunen ikke kan følge rehabili-
teringsteamets indstilling, skal sagen forelægges for rehabi-
literingsteamet på ny med oplysninger om, hvorfor kommu-
nen ikke kan følge indstillingen. Når rehabiliteringsteamet
har revurderet sagen på baggrund af kommunens oplysnin-
ger, sendes sagen retur til kommunen, der herefter træffer
afgørelse i sagen.

Rehabiliteringsteamet skal behandle alle sager, inden der
træffes afgørelse om et ressourceforløb, et fleksjob eller før-
tidspension.

Kommunen kan vælge at etablere mere end ét rehabilite-
ringsteam. Kommunen afholder de administrative udgifter
til rehabiliteringsteamets behandling af sager.

Det foreslås, at beskæftigelsesministeren bemyndiges til ef-
ter forhandling med social- og integrationsministeren at fast-
sætte nærmere regler om indhold og procedurer for rehabili-
teringsteamets indstilling.

Der henvises til lovforslagets bemærkninger til § 2, nr. 4 og
§ 11 nr. 2.

2.1.2. Klinisk funktion – samarbejde mellem kommunen og
regionen

2.1.2.1. Gældende ret

Efter sundhedsloven er kommuner og regioner forpligtet til
at samarbejde om indsatsen på sundhedsområdet og om ind-
satsen mellem sundhedsområdet og de tilgrænsende sekto-
rer. Gældende lovgivning på beskæftigelsesområdet fastlæg-
ger ingen rammer for et struktureret samarbejde mellem
kommunen og regionen. Kommunen kan efter egen vurde-
ring anmode om attester fra praktiserende læge, fra praktise-
rende speciallæge eller sygehus.

2.1.2.2. Den foreslåede ordning

2.1.2.2.1. Rådgivning og vurdering fra klinisk funktion

Det foreslås, at kommunen og den region, hvori kommunen
ligger, som noget nyt fremover skal indgå en samarbejdsaf-
tale om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering til kommu-
nen fra en klinisk funktion i regionen, herunder om en sund-
hedskoordinatorfunktion. I aftalen fastlægges de lokale ram-
mer for, hvordan den kliniske funktion skal levere rådgiv-
ning og vurdering til afklaring af sager på beskæftigelses-
området.
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Den enkelte region kan i samarbejde med kommunen fleksi-
belt tilrettelægge de organisatoriske rammer for den kliniske
funktion under hensyntagen til regionens allerede eksister-
ende organisation. Det er den enkelte region, som ud fra lo-
kale forhold etablerer funktionen. Den faglige ekspertise i
funktionen vil typisk være arbejds-, samfunds- og/eller so-
cialmedicinsk, psykiatrisk/psykologisk, neurologisk eller
reumatologisk. Regionen og kommunen kan fleksibelt afta-
le, at sundhedskoordinatorfunktionen i rehabiliteringsteamet
varetages af én eller flere fagpersoner med forskellig eks-
pertise.

Sundhedskoordinatoren er regionens repræsentant i rehabili-
teringsteamet, jf. § 25 a. Den kliniske funktion er sundheds-
koordinatorens ”bagland” af viden på højt fagligt niveau, og
sundhedskoordinatoren kan trække på denne viden i behand-
lingen af sager. Sundhedskoordinatorens opgave er at bidra-
ge med en sundhedsfaglig rådgivning i forhold til mulighe-
derne for arbejde og uddannelse i den konkrete sag. Sund-
hedskoordinatoren kan i særligt helbredsmæssigt komplekse
sager anbefale, at sagen henvises til vurdering i klinisk funk-
tion. Sundhedskoordinatorens anbefaling skal indgå som en
del af teamets indstilling i den enkelte sag.

Kommunen beslutter bl.a. på baggrund af teamets indstil-
ling, om en sag skal henvises til vurdering i regionens klini-
ske funktion.

Kommunen kan i øvrigt efter behov rekvirere sundhedsfag-
lig rådgivning fra klinisk funktion som led i sagsbehandlin-
gen i sager om ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selv-
stændigt erhvervsdrivende og førtidspension. Det kan ske
inden en sag forelægges teamet, efter indstilling fra teamet
eller under et ressourceforløb m.v.

Det foreslås, at hvis en kommune ikke er tilfreds med regio-
nens ydelser, kan kommunen vælge at opsige samarbejdsaf-
talen og indgå en ny samarbejdsaftale om sundhedsfaglig
rådgivning og vurdering med en anden region. Opsigelse af
samarbejdsaftalen skal ske inden for de rammer, der er fast-
sat i aftalen, herunder om opsigelsesvarsel. En region er dog
alene forpligtet til at indgå samarbejdsaftale med de kom-
muner, der ligger i regionen.

Borgerens praktiserende læge fungerer - som i dag - som
indgangen til behandling i sundhedsvæsnet. Den praktise-
rende læge foreslås fremover inddraget, inden sagen fore-
lægges for temaet. Der henvises til forslagets § 1, nr. 18, om
rehabiliteringsplanen (§ 30 a). Herudover forudsættes den
praktiserende læge også fremover løbende orienteret om sa-
gens forløb. Den praktiserende læge skal således bl.a. orien-
teres, når den kliniske funktion efter afsluttet forløb afgiver
sin rådgivning og vurdering til kommunen. Det forudsættes
endvidere, at den kliniske funktion og den praktiserende læ-
ge efter behov kan være i dialog med henblik på at fremme,
at personen kan fastholdes på arbejdsmarkedet.

Det foreslås, at det fremgår nærmere af samarbejdsaftalerne,
hvordan den kliniske funktion skal levere sin rådgivning og

vurdering, herunder pris og afregning, samt hvordan og med
hvilke faglige kompetencer sundhedskoordinatorfunktionen
bemandes.

Kommunerne finansierer trækket på sundhedsvæsnets res-
sourcer i form af sundhedskoordinatorfunktionen samt råd-
givning og vurdering i øvrigt fra klinisk funktion.

Det foreslås endvidere, at beskæftigelsesministeren bemyn-
diges til at fastsætte nærmere regler om samarbejdsaftalen,
herunder om samarbejdet, om fastsættelse af pris m.v. samt
om, at kommunen har krav på at få en ny sundhedskoordina-
tor, hvis kommunen vurderer, at der er væsentlige samar-
bejdsproblemer med den sundhedskoordinator, som regio-
nen har stillet til rådighed for kommunen. Beskæftigelsesmi-
nisteren inddrager ministeren for sundhed og forebyggelse i
udarbejdelsen af reglerne.

Med forslaget om rådgivning og vurdering fra klinisk funk-
tion ændres der ikke ved tilsynet med sundhedspersoners
faglige virksomhed. Afgørende for, om sundhedspersoner i
den kliniske funktion er omfattet af Sundhedsstyrelsens til-
syn med sundhedspersoners faglige virksomhed, og om Pa-
tientombuddet og Disciplinærnævnet kan behandle klager
over disse, er, om der har bestået et sundhedsperson/patient-
forhold.

Samarbejdet mellem kommunerne og regionerne vil blive
evalueret efter 1 år. Evaluering iværksættes med fokus på
bl.a. prisudvikling, kvalitet, ventetider, kommunernes og re-
gionernes vurdering af den nye samarbejdsmodel.

Der henvises til lovforslagets bemærkninger til § 2, nr. 4
samt til § 20, stk. 5.

2.1.2.2.2. Lægeattester rekvireres fra praktiserende læge el-
ler fra klinisk funktion

For at sikre kvalitet for den enkelte person og et struktureret
samarbejde med regionen foreslås det, at kommunen frem-
over alene kan rekvirere lægeattester hos den praktiserende
læge og speciallægeattester fra regionens kliniske funktion i
sager der skal behandles i rehabiliteringsteamet og i sager
om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Klinisk
funktion kan efter behov rekvirere en eller flere speciallæge-
attester som grundlag for klinisk funktions vurdering til
kommunen.

Det foreslås endvidere, at beskæftigelsesministeren efter
forhandling med ministeren for sundhed og forebyggelse
kan fastsætte nærmere regler om krav til lægeattesters ud-
formning og indhold m.v.

Der henvises til lovforslagets bemærkninger til § 2, nr. 4
samt § 20, stk. 5.

2.1.2.2.3. Sundhedsfaglig rådgivning i sagsbehandlingen
kan fremover kun rekvireres fra klinisk funktion i sager om
ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervs-
drivende og førtidspension
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Spørgsmålet om kommunernes brug af lægekonsulenter i
sager om førtidspension og fleksjob har været genstand for
meget opmærksomhed i medierne og i spørgsmål fra Folke-
tingets udvalg.

Mange borgere oplever, at samarbejdet mellem kommunens
sagsbehandlere, kommunens lægekonsulenter og det øvrige
sundhedsvæsen, herunder praktiserende læger, ikke fungerer
optimalt. De oplever at komme i klemme mellem de forskel-
lige fagpersoner med forskellige holdninger til helbred og
job/arbejde.

Som led i aftalen om en reform af førtidspension og fleksjob
fra 30. juni 2012 er følgende aftalt: ”Kommunen skal frem-
over alene benytte lægefaglig rådgivning fra regionen. ”

Det foreslås, at kommunerne ved behov for sundhedsfaglig
rådgivning i sagsbehandlingen i sager om ressourceforløb,
fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og før-
tidspension fremover kun kan rekvirere denne rådgivning
fra klinisk funktion. Herved skabes en klar og entydig ind-
gang til sundhedsvæsenet, da kommunerne herefter ikke kan
rekvirere sundhedsfaglig rådgivning fra kommunalt ansatte
lægekonsulenter eller eksterne lægekonsulenter, men alene
kan rekvirere sundhedsfaglig rådgivning fra klinisk funktion
ved behandlingen af sager på disse områder.

Det foreslås endvidere, at beskæftigelsesministeren efter
forhandling med ministeren for sundhed og forebyggelse og
social- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere reg-
ler om krav til organiseringen, tilrettelæggelsen og indholdet
i den sundhedsfaglige rådgivning.

Herudover foreslås det, at beskæftigelsesministeren efter
forhandling med ministeren for sundhed og forebyggelse
fastsætter regler om krav til tilrettelæggelse og indhold i den
sundhedsfaglige rådgivning på det øvrige beskæftigelsesom-
råde. Det betyder, at der kan fastsættes regler for så vidt an-
går sager om kontanthjælp, sygedagpenge m.v. Reglerne
fastsættes med udgangspunkt i, at kommunerne kan anvende
egne lægekonsulenter og eksterne lægekonsulenter i sager
på beskæftigelsesområdet, som ikke drejer sig om ressource-
forløb, fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende.

Bemyndigelsesbestemmelserne vil blive anvendt til at fast-
sætte bindende regler på området. Reglerne vil blandt andet
tage udgangspunkt i de udsendte vejledninger til kommuner-
ne, senest i skrivelse nr. 9267 af 4. juli 2011 med orientering
om lægekonsulenters rolle i sager om førtidspension.

Der henvises til lovforslagets bemærkninger til § 2, nr. 4, §
11, nr. 2 samt § 20, stk. 5.

2.1.3. Rehabiliteringsteamets behandling af sager

2.1.3.1. Gældende ret

Den gældende lovgivning på beskæftigelsesområdet rummer
ikke regler, som sikrer, at den enkelte borger får en struktu-

reret, tværfaglig og helhedsorienteret indsats med det sigte,
at flest muligt fastholdes på arbejdsmarkedet.

2.1.3.2. Den foreslåede ordning

Det foreslås som noget nyt, at rehabiliteringsteamet skal be-
handle alle sager, inden der træffes afgørelse om ressource-
forløb, fleksjob og førtidspension.

Behandlingen af sager sker på møder, hvor sagsbehandleren
og borgeren deltager. Borgerens deltagelse er afgørende for
at sikre, at pågældende har ejerskab til indsatsen.

Behandlingen af sagen sker på grundlag af rehabiliterings-
planens forberedende del, som er udarbejdet i samarbejde
med borgeren og med inddragelse af den praktiserende læ-
ge.

Rehabiliteringsteamet skal afgive indstilling om,
1) hvorvidt borgeren skal gives ressourceforløb, fleksjob,

tilskud til selvstændigt erhvervdrivende, anden beskæf-
tigelsesrettet indsats eller førtidspension,

2) hvilke beskæftigelsesmæssige, sociale og sundheds-
mæssige indsatser, der er nødvendige for at bringe den
enkelte borger til at opnå fodfæste på arbejdsmarkedet,
og hvordan disse indsatser koordineres,

3) hvordan opfølgningen på ressourceforløbet tilrettelæg-
ges, så personen støttes i at fastholde uddannelses- og
beskæftigelsesmålet, herunder hvorvidt og i hvilket
omfang der er brug for mentorstøtte for at sikre, at ind-
satsen realiseres.

Rehabiliteringsteamet forudsættes som udgangspunkt at gi-
ve indstilling om ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selv-
stændigt erhvervsdrivende eller førtidspension. Hvis teamet
skønner, at en mindre indgribende indsats er tilstrækkelig,
indstiller teamet dog denne indsats.

Rehabiliteringsteamet skal også behandle sager, der vedrø-
rer personer, der er så syge eller har så betydelige funktions-
nedsættelser, at det er åbenbart formålsløst at forsøge at ud-
vikle arbejdsevnen. I disse sager skal sagsbehandlingen væ-
re hurtig, og sagen kan forelægges uden personlig kontakt
og uden borgerens deltagelse i mødet. Disse personer er der-
for undtaget fra ressourceforløb og skal kunne tilkendes før-
tidspension uden et sådant forløb. Det kan fx være personer
med en betydelig nedsat funktionsevne som følge af udvik-
lingshæmning, personer med en alvorlig hjerneskade eller
en person med alvorlige lidelser, hvor de medicinske be-
handlingsmuligheder er udtømte eller udsigtsløse, og hvor
prognosen er kort levetid, eller sygdommen er hastigt acce-
lererende.

Der henvises til lovforslagets bemærkninger til § 2, nr. 4.

2.1.4. Rehabiliteringsplanen

2.1.4.1. Gældende ret

Efter gældende lovgivning skal kontanthjælpsmodtagere
m.fl. have en jobplan, når de deltager i tilbud efter lov om
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en aktiv beskæftigelsesindsats, og sygedagpengemodtagere
skal have en opfølgningsplan senest ved anden opfølgning.

2.1.4.2. Den foreslåede ordning

Det foreslås som noget nyt, at personer, der skal have deres
sag behandlet i et tværfaglige og koordinerende rehabilite-
ringsteam, skal have en rehabiliteringsplan.

Rehabiliteringsplanen består af en forberedende del og en
indsatsdel. Den forberedende del, udarbejdes i alle sager,
der forelægges rehabiliteringsteamet, og den danner grund-
lag for sagens behandling i teamet. Planens indsatsdel udar-
bejdes kun for personer, der tilbydes et ressourceforløb.

Rehabiliteringsplanen udarbejdes i samarbejde med perso-
nen. Det er vigtigt at sikre, at personen har ejerskab til egen
sag.

I rehabiliteringsplanens forberedende del beskrives borge-
rens uddannelses- og beskæftigelsesmål og borgerens be-
skæftigelsesmæssige ressourcer. Derudover redegøres der
for, hvilke barrierer borgeren og sagsbehandleren ser i for-
hold til at opnå beskæftigelse eller påbegynde en uddannel-
se. Det er bl.a. vigtigt, at det fremgår, hvordan personen op-
fatter sin helbredssituation, og om personen selv opfatter, at
der er helbredsproblemer af betydning for personens evne til
at påtage sig et arbejde. Der skal således udarbejdes en sy-
stematisk beskrivelse af den enkelte borgers ressourcer og
udfordringer, hvor alle relevante forhold i borgerens samle-
de situation indgår.

Desuden skal den praktiserende læges vurdering af borge-
rens helbredsmæssige situation i forhold til at kunne arbejde
eller deltage i uddannelse indgå som en del af rehabilite-
ringsplanens forberedende del.

Den forberedende del af planen beskriver og dokumenterer
sagen. Der udarbejdes ikke en indstilling til brug for rehabi-
literingsteamets behandling af sagen. Det tilkendegives såle-
des heller ikke, om det er kommunens vurdering, at borge-
ren skal indstilles til fx ressourceforløb, fleksjob, tilskud til
selvstændigt erhvervsdrivende eller førtidspension.

Den forberedende del af rehabiliteringsplanen udarbejdes af
kommunen. I en række sager vil det være jobcentret, der ud-
arbejder den forberedende del og forelægger sagen for reha-
biliteringsteamet. I sager, hvor der fx overvejende er sociale
problemstillinger, kan det dog være den sociale forvaltning,
der udarbejder den forberedende del og forelægger sagen for
rehabiliteringsteamet. For personer, der allerede er i ressour-
ceforløb, og som skal have deres sag forelagt igen for reha-
biliteringsteamet, udarbejdes den forberedende del af en ny
rehabiliteringsplan af den gennemgående og koordinerende
sagsbehandler.

Rehabiliteringsplanens indsatsdel, som kun udarbejdes i
sager om ressourceforløb, skal indeholde borgerens beskæf-
tigelses- og uddannelsesmål og en plan for den samlede ind-
sats, der er nødvendig og hensigtsmæssig for den enkelte

borger. Planen udarbejdes af den gennemgående og koordi-
nerende sagsbehandler på baggrund af de respektive forvalt-
ningers beslutning om konkret indsats til personen. Forvalt-
ningernes beslutninger er truffet på baggrund af rehabilite-
ringsteamets indstilling i den konkrete sag. Det skal fremgå
af planen, hvilken forvaltning der yder indsatsen.

I en række sager vil det være nødvendigt at forelægge sagen
af flere omgange for teamet, inden teamet kan afgive en ind-
stilling, som kan danne grundlag for de relevante myndighe-
ders beslutninger om den konkrete indsats, så planens ind-
satsdel kan færdiggøres.

Til personer, der skal påbegynde et ressourceforløb efter ka-
pitel 12 a, foreslås det, at kommunen udpeger en gennemgå-
ende og koordinerende sagsbehandler. Denne person er an-
svarlig for tilrettelæggelsen af arbejdet med rehabiliterings-
planen og efterfølgende for opfølgningen på planen, herun-
der for at holde opfølgningssamtaler og varetage den løben-
de koordinering i forhold til de øvrige forvaltninger. Opfølg-
ningen vil typisk medføre et løbende samarbejde mellem
jobcenteret, sundheds- og socialforvaltningen og ofte også
med undervisningsforvaltningen. Ved ændringer i forløbet
er den gennemgående og koordinerende sagsbehandler an-
svarlig for at sørge for, at planen justeres efter personens ak-
tuelle situation og behov, herunder om og i hvilket omfang
personen har brug for mentorstøtte som led i at fremme må-
let mod beskæftigelse eller uddannelse.

Det foreslås endvidere, at kommunen kan udpege en gen-
nemgående og koordinerende sagsbehandler fra en anden
enhed end jobcenteret, der kan varetage opfølgningen. Dette
kan være relevant i sager, hvor karakteren af personens
komplekse problemer tilsiger det. Det kan fx være en sag,
hvor hovedvægten af indsatsen i en længere periode vil lig-
ge på et andet område end beskæftigelsesområdet. Fokus på
hovedmålet, at personen får fodfæste på arbejdsmarkedet,
må dog aldrig træde i baggrunden. En sagsbehandler fra en
anden enhed end jobcentret kan ikke træffe afgørelser efter
beskæftigelseslovgivningen.

Hvis rehabiliteringsplanen ikke fører til job, og rehabilite-
ringsteamet ved en ny forelæggelse i teamet vurderer, at alle
relevante muligheder herfor er udtømte, kan rehabiliterings-
planen med tilhørende dokumentation for borgerens samlede
situation og den gennemførte indsats, herunder beskæftigel-
sesrettede, sociale og sundhedsmæssige tilbud m.v., benyttes
som grundlag for visitation til, at der træffes afgørelse om
fleksjob ellers førtidspension.

Den nye model med rehabiliteringsplan, rehabiliteringsteam
og ressourceforløb foreslås at erstatte den nuværende ar-
bejdsevnemetode og ressourceprofil. Den fremtidige vurde-
ring af arbejdsevnen og dokumentationen herfor foreslås lø-
bende at ske i rehabiliteringsplanen via en tværfaglig indsats
i beskæftigelses-, social- og sundhedssporet samt den øvrige
løbende dokumentation på sagen.
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Det foreslås, at beskæftigelsesministeren bemyndiges til ef-
ter forhandling med social- og integrationsministeren at fast-
sætte nærmere regler om indholdet og udformningen af re-
habiliteringsplanen samt procedurerne for udarbejdelsen, og
hvordan rehabiliteringsplanen skal bidrage til at udvikle og
afklare personens arbejdsevne. Det foreslås endvidere, at be-
skæftigelsesministeren herudover efter forhandling med so-
cial- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler
om mulighed for at fravige kravene til indhold i rehabilite-
ringsplanens forberedende del, jf. § 30 a, stk. 3, i sager, hvor
det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen.

Det foreslås endvidere, at beskæftigelsesministeren efter
forhandling med social- og integrationsministeren bemyndi-
ges til at fastsætte nærmere regler om, hvordan rehabilite-
ringsplanens beskrivelse af personens arbejdsevne og doku-
mentation for forudgående indsats skal indgå i kommunens
beslutningsgrundlag i sager om ressourceforløb og i kom-
munens vurdering af personens arbejdsevne i forbindelse
med bevilling af fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervs-
drivende, revalidering eller førtidspension. Reglerne vil tage
udgangspunkt i den gældende systematik om en adskillelse
af beskrivelse af ressourcer og udfordringer og udvikling og
vurdering af arbejdsevnen. Reglerne vil bygge videre på det
metodiske udgangspunkt, der blev etableret ved indførelsen
af arbejdsevnemetoden – herunder kravene til fælles syste-
matik i beskrivelsen af borgerens ressourcer og muligheder.
Beskrivelsen skal afdække alle relevante forhold i borgerens
samlede situation – herunder beskæftigelsesmæssige, sociale
og helbredsmæssige ressourcer, netværk m.v.

Da det må konstateres, at de eksisterende regler for beskri-
velse, udvikling og vurdering af arbejdsevne i praksis ikke i
tilstrækkeligt omfang har formået at understøtte udviklings-
perspektivet, men i højere grad er blevet anvendt til at doku-
mentere manglende ressourcer, er det vigtigt, at den metodi-
ske tilgang styrkes og udbygges sådan, at der kommer større
fokus på udvikling af borgerens arbejdsevne i forhold til de
konkrete mål, der skal fastsættes i forbindelse med udform-
ningen af jobplanen og rehabiliteringsplanen.

Af hensyn til den enkelte borger er målet, at sagsbehand-
lingstiden i forhold til rehabiliteringsteamets behandling af
sagen skal være så kort som muligt. Det er afgørende, at der
i de kommunale forvaltninger fastlægges effektive procedu-
rer for den samlede koordinering og styring af sager.

Der henvises til lovforslagets § 1, nr. 19 og 20 og bemærk-
ningerne hertil.

2.1.5. Ressourceforløb

2.1.5.1. Gældende ret

Den gældende lovgivning indeholder ikke regler om res-
sourceforløb, der bygger på en tværfaglig og helhedsoriente-
ret indsats inden for beskæftigelses-, uddannelses-, sund-
heds- og socialområdet.

Efter de gældende regler kan alle i alderen 18 år til folke-
pensionsalderen blive visiteret til førtidspension, hvis krite-
rierne herfor er opfyldt.

Målgruppen for ressourceforløb vil typisk være personer,
der kommer fra sygedagpenge eller kontanthjælp, og som
har så komplekse problemer, at de er i risiko for at blive til-
kendt førtidspension.

Efter de gældende regler skal sygedagpengemodtagere del-
tage i sygeopfølgning og kan blandt andet få tilbud efter ka-
pitel 10 til 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kon-
tanthjælpsmodtagere skal deltage i et individuelt kontaktfor-
løb og kan blandt andet få tilbud efter kapitel 10 til 12 i lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats.

2.1.5.2. Den foreslåede ordning

Alle skal have mulighed for at få en plads på arbejdsmarke-
det, udvikle deres arbejdsevne og have adgang til at forsørge
sig selv. Det foreslås derfor, at det som udgangspunkt ikke
skal være muligt at tilkende førtidspension til personer un-
der 40 år med mindre, arbejdsevnen er væsentligt og varigt
nedsat samtidig med, at det er åbenbart formålsløst at forsø-
ge at udvikle arbejdsevnen. Det skal være klart dokumente-
ret, at alle muligheder på arbejdsmarkedet er udtømte.

Det foreslås, at personer, hvor det er overvejende sandsyn-
ligt, at de i fravær af en særlig indsats vil ende på førtids-
pension, skal have et individuelt tilrettelagt ressourceforløb,
der kan vare fra et til fem år ad gangen. Det er en forudsæt-
ning for, at en person kan blive tilkendt et ressourceforløb,
at kommunen dokumenterer, at de hidtidige indsatser og til-
bud ikke har bragt personen i uddannelse eller job, og at alle
relevante muligheder i beskæftigelseslovgivningen vurderes
som værende udtømte.

Indsatsen i ressourceforløbene skal være tværfaglig og sam-
menhængende og skal hjælpe personen videre i livet. Der
skal med andre ord i højere grad være fokus på, hvilke res-
sourcer den enkelte har, og hvordan disse kan udvikles. På
kort sigt er målet, at den enkelte får bedre fodfæste, så ar-
bejdsevnen kan udvikles. Det er i den forbindelse afgørende,
at den enkelte borger får én gennemgående og koordineren-
de sagsbehandler, der har ansvaret for at varetage borgerens
sag på tværs af sektorer og lovgivningsområder.

Fokus for ressourceforløbet er, at arbejdsevnen skal udvikles
gennem en konkret aktiv indsats, hvor borgerens mål i for-
hold til arbejde og uddannelse er styrende for, hvilke aktivi-
teter der sættes i gang. Ressourceforløbet handler med andre
ord om at udvikle arbejdsevnen med henblik på at finde det
rette job med opgaver, der passer til den enkelte. Derfor skal
der altid opstilles konkrete og realiserbare beskæftigelses-
mål for personen – også selvom beskæftigelse eller uddan-
nelse ligger langt ude i fremtiden. Beskæftigelsesmålet skal
sikre fokus i indsatsen, så både personen, personens netværk
og kommunen har et pejlemærke i forhold til arbejdsmarke-
det.
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For at målet nås, er det vigtigt, at borgeren inddrages og får
ejerskab og indflydelse på sit forløb og inddrages i tilrette-
læggelsen af ressourceforløbet, mødes med rehabiliterings-
teamet, og deltager aktivt i den løbende opfølgning. Borge-
ren skal være en aktiv del af forløbet. Derved sikres det, at
borgerens egne mål om et liv med arbejde eller uddannelse i
højest mulig grad respekteres og realiseres.

Det er af afgørende betydning for forløbet, at der løbende
følges systematisk op på progressionen i ressourceforløbet,
da beskæftigelsesmålet skal følge personens aktuelle behov
og situation. Derfor vil mål og forløb ofte skulle justeres un-
dervejs i forløbet i takt med, at den enkeltes behov og kapa-
citet og aktuelle situation ændrer sig.

Det foreslås, at personer under 40 år altid skal tilbydes et
ressourceforløb. Som følge af at der dermed altid er mulig-
hed for en beskæftigelsesrettet indsats, vil tilkendelse af en
førtidspension som udgangspunkt ikke være mulig. Hvis
forløbet ikke fører til en øget tilknytning til arbejdsmarkedet
og dermed muliggør andre beskæftigelsesrettede foranstalt-
ninger som fx revalidering eller fleksjob, skal personen til-
bydes endnu et ressourceforløb. Personer over 40 år skal til-
bydes et ressourceforløb, inden der kan tages stilling til en
eventuel førtidspension.

Personer, der er så syge eller har så betydelige funktionsned-
sættelser, at det er helt åbenbart formålsløst at forsøge at ud-
vikle arbejdsevnen, er undtaget fra ressourceforløb og skal
stadig kunne tilkendes førtidspension uanset alder, jf. be-
mærkningerne til pkt. 2.1.3.2.

Det foreslås endvidere, at personer, der modtager førtids-
pension og er under 40 år, kan få mulighed for at få et res-
sourceforløb, hvis de ønsker det, og kommunen vurderer, at
det er relevant.

Der henvises til lovforslagets § 1, nr. 34 og § 11, nr. 2, med
tilhørende bemærkninger.

Kommunen skal i ressourceforløbet tilrettelægge en tvær-
faglig og helhedsorienteret indsats inden for beskæftigelses-,
uddannelses-, sundheds- og socialområdet. Ressourceforlø-
bet beskrives i indsatsdelen af rehabiliteringsplanen, som
tager udgangspunkt i rehabiliteringsteamets indstillinger, og
de beslutninger, som de respektive forvaltninger har truffet,
om hvilke indsatser borgeren skal have, så dennes arbejds-
evne kan udvikles. De indsatser, som står i indsatsdelen,
skal have et klart mål i forhold til arbejdsmarkedet og ud-
dannelse og kan bestå i alle former for tilbud eller andre ak-
tiviteter, der er til rådighed på de pågældende forvaltnings-
områder og i gældende lovgivning. Eksempelvis kan en
kommune sikre en borger en plads på arbejdsmarkedet i få
timer ugentligt for langsomt at blive indsluset til opgaver og
kolleger. Kommunen kan i den forbindelse iværksætte de
nødvendige støtteforanstaltninger, eksempelvis i form af
mentorstøtte, hjælpemidler m.v. Andre eksempler på tilbud i
et ressourceforløb kan være tilbud om brobygning til uddan-
nelse med nødvendig støtte, misbrugsbehandling, rådgiv-

ning og støtte fra psykolog/terapeut/coach, motion, kurser i
håndtering af stress/angst m.v., aktivitetstilbud på væreste-
der, støtte-kontaktperson, hjælp til boligproblemer, social-
pædagogisk bistand, udredning m.m., så personens proble-
mer løses eller personen hjælpes til at håndtere sine proble-
mer med henblik på at kunne fungere på en arbejdsplads.

I mange ressourceforløb vil det være en forudsætning, at der
er en betydelig indsats fra alle involverede, herunder den
gennemgående og koordinerende sagsbehandler, hvis det
skal sikres, at det aftalte ressourceforløb realiseres i praksis.
Der foreslås derfor, at der løbende og minimum 6 gange om
året skal afholdes opfølgningssamtaler mellem borgeren og
borgerens gennemgående og koordinerende sagsbehandler i
ressourceforløb. Samtalerne skal bl.a. sikre, at der er den
fornødne fremdrift i forløbet, og at personen og sagsbehand-
leren i samarbejde tager skridt til evt. justering af indsatsde-
len af rehabiliteringsplanen i forhold til personens aktuelle
situation. På opfølgningssamtalerne skal det vurderes, hvor-
dan både personen selv og sagsbehandleren kan være med
til at sikre, at aktiviteterne i forløbet realiseres i praksis.

Der skal inden ressourceforløbet igangsættes og efterfølgen-
de løbende tages stilling til, hvordan opfølgningen skal til-
rettelægges, og hvor hyppigt den gennemgående og koordi-
nerende sagsbehandler og borgeren skal afholde opfølg-
ningssamtaler. Tilrettelæggelsen af ressourceforløbet skal
fremgå af indsatsdelen af rehabiliteringsplanen, jf. også be-
mærkningerne ovenfor til pkt. 2.1.4.2.

Det skal ligeledes fremgå af indsatsdelen af rehabiliterings-
planen i hvilket omfang, der skal anvendes mentor. I en ræk-
ke ressourceforløb vil mentorstøtte være nødvendig for at
sikre, at aktiviteterne i ressourceforløbet realiseres. Der skal
altid løbende tages stilling til, hvorvidt og i hvilket omfang,
der er brug for mentorstøtte i forbindelse med ressourcefor-
løb. Allerede inden forløbet igangsættes, skal der i rehabili-
teringsteamets behandling af sagen tages stilling til, om det
skal indstilles, at borgeren får tilknyttet en mentor. Det skal
desuden løbende under opfølgningssamtalerne vurderes, om
mentorstøtte kan hjælpe borgeren med at realisere aktivite-
terne i forløbet, og kommunen skal være særligt opmærk-
som på mentorstøtte, hvis borgeren i perioder afbryder for-
løbet og ikke magter at deltage i de fastlagte aktiviteter.

Mentorens funktion vil være at hjælpe borgeren med at
overkomme de udfordringer, denne støder ind i undervejs i
forløbet. Dette kan både være personlige og praktiske pro-
blemer, som borgeren støder på i sin dagligdag, og som ud-
gør en hindring for dennes deltagelse i forløbet. Mentor-
funktionen vil således kunne bruges til rent praktiske funkti-
oner, fx støtte til at komme op om morgenen, møde til akti-
viteter m.v., men også med kontakt til offentlige instanser,
herunder hjælpe borgeren med at forstå indholdet af breve
m.v. samt indholdet af de indsatser, borgeren skal deltage i.

Hvis borgeren ikke følger ressourceforløbet, skal kommu-
nen vurdere, hvilke skridt der kan tages for at sikre, at bor-
geren igen aktivt deltager i forløbet og samarbejder om at nå
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sit beskæftigelsesmål, herunder om personen skal have en
sanktion som følge af den manglende deltagelse. Kommu-
nen skal i disse situationer foretage en socialfaglig vurdering
af, om der i det konkrete tilfælde foreligger omstændigheder
(fx sociale, helbredsmæssige, psykiske eller misbrugspro-
blemer), der kan begrunde, at personen ikke har pligt til at
deltage i samtaler eller aktiviteter i ressourceforløbet.

I de tilfælde, hvor kommunen vælger at pålægge borgeren
en sanktion, foreslås det, at det skal ske efter regler svarende
til reglerne for kontanthjælpsmodtagere med andre proble-
mer end ledighed. Det betyder, at kommunen alene kan
sanktionere manglende fremmøde m.v., hvis der ikke er en
rimelig grund til udeblivelsen. Derudover foreslås, at kom-
munen kun kan give personen en sanktion, hvis kommunen
har været i personlig kontakt med personen. Dermed sikres
det, at kommunen har et så fyldestgørende overblik over den
pågældendes situation som muligt, inden sanktionen gives.
Hvis det viser sig formålsløst at forsøge at motivere borge-
ren til at følge ressourceforløbet, foreslås det, at kommunen
skal kunne afbryde forløbet, og personen er herefter henvist
til fx kontanthjælp.

Der henvises til lovforslagets bemærkninger til § 1, nr. 34
og § 3, nr. 10.

2.1.6. Forsørgelse under ressourceforløb

2.1.6.1. Gældende ret

Ressourceforløbsydelse er en ny ydelse til de borgere, der
visiteres til et ressourceforløb.

Målgruppen for ressourceforløb vil typisk være personer,
der kommer fra sygedagpenge eller kontanthjælp, og som
har så komplekse problemer, at de er i risiko for at blive til-
kendt førtidspension.

Efter de gældende regler modtager sygedagpengemodtagere
sygedagpenge, og kontanthjælpsmodtagere modtager kon-
tanthjælp.

2.1.6.2. Den foreslåede ordning

Det foreslås, at alle, der deltager i ressourceforløb, skal have
en ydelse på samme niveau, som de modtog forud for res-
sourceforløbet. Når en person visiteres til ressourceforløb
stopper den hidtidige ydelse, og vedkommende skal i stedet
have ressourceforløbsydelse. Det betyder, at en person, der
modtog kontanthjælp inden ressourceforløbet, vil fortsætte
med at modtage en ydelse på kontanthjælpsniveau i forløbet.
Personer, der modtog sygedagpenge inden ressourceforlø-
bet, modtager en ydelse på niveau med sygedagpenge, og
personer, der modtog ledighedsydelse, modtager en ydelse
på niveau med ledighedsydelse. Ydelsen kan blive justeret
undervejes i forløbet, og hvis personen fx får et barn, hæves
ydelsen til kontanthjælpsniveau på forsørgersats. Ydelsen er
uafhængig af egen formue eller ægtefællens indkomst og
formue.

For personer, der kommer fra sygedagpenge, foreslås det, at
de modtager en ydelse på niveau med sygedagpengene, ind-
til sygedagpengeretten vil være ophørt efter varighedsbe-
grænsningen eller forlængelsesreglerne i sygedagpengelo-
ven. Herefter vil personen modtage ressourceforløbsydelse
på kontanthjælpsniveau.

Det foreslås, at førtidspensionister, der visiteres til et res-
sourceforløb, ikke skal have ressourceforløbsydelse, men
fortsat skal modtage førtidspension under forløbet.

Det foreslås, at modtagere af ressourceforløbsydelse på lige
fod med kontanthjælpsmodtagere sikres ret til ferie og i den-
ne periode ret til ophold i udlandet.

Der henvises til lovforslagets bemærkninger til § 3, nr. 10.

2.1.7. Muligheder for at arbejde under ressourceforløb

2.1.7.1. Gældende ret

Borgere, der i dag modtager en forsørgelsesydelse, har i
større eller mindre grad mulighed for at arbejde, imens de
modtager en forsørgelsesydelse. Indtægten vil herefter blive
modregnet i ydelsen. Modregningssatsen afhænger af, hvil-
ke ydelsen den pågældende modtager.

2.1.7.2. Den foreslåede ordning

Det primære mål for ressourceforløbet er at hjælpe og moti-
vere mennesker med betydelige begrænsninger i arbejdsev-
nen til at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Derfor skal perso-
ner, der deltager i et ressourceforløb have mulighed for at
beholde en større del af lønindtægten, hvis de får et job på
det ordinære arbejdsmarked end efter de regler, der gælder
for kontanthjælp.

Det foreslås derfor, at personer, der modtager ressourcefor-
løbsydelse, og som har indtægter fra ordinær beskæftigelse
på lige fod med fleksjobansatte skal kunne beholde en større
del af sin arbejdsindtægt, end hvad der gælder for kontant-
hjælpsmodtagere.

Der henvises til lovforslagets bemærkninger til § 3, nr. 10.

2.2. Målretning af fleksjobordningen

2.2.1. Bevilling af fleksjob og øget brug af sociale kapitler

2.2.1.1. Gældende ret

Efter de gældende regler giver jobcenteret tilbud om flek-
sjob til personer, der ikke modtager førtidspension, og som
er under folkepensionsalderen, hvis de pågældende ikke kan
opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på ar-
bejdsmarkedet. Fleksjob kan først tilbydes, når alle relevan-
te tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt
andre foranstaltninger, herunder forsøg på omplacering på
arbejdspladsen, har været afprøvet for at bringe eller fasthol-
de den pågældende i ordinær beskæftigelse. Undtaget herfra
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er tilfælde, hvor det er åbenbart formålsløst at gennemføre
de nævnte foranstaltninger forud for visitationen til fleksjob.

Grundlaget for en afgørelse om fleksjob skal bestå af
a) en redegørelse for, at relevante tilbud efter lov om en

aktiv beskæftigelsesindsats samt andre foranstaltninger
har været afprøvet for at bringe eller fastholde den på-
gældende i ordinær beskæftigelse,

b) en redegørelse for den pågældendes ressourcer samt
muligheden for at anvende og udvikle dem, som udar-
bejdes i samarbejde med den pågældende og indehol-
der dennes egen opfattelse af forholdene,

c) en redegørelse for, hvorfor den pågældendes arbejdsev-
ne anses for varigt begrænset, og

d) en redegørelse for, hvorfor arbejdsevnen ikke kan an-
vendes til at opnå eller fastholde beskæftigelse på nor-
male vilkår.

Jobcenteret skal anvende reglerne om krav til undersøgelse
af arbejdsevne samt om sagsbehandling i forbindelse med
påbegyndelse og behandling af sager om fleksjob, som er
fastsat i medfør af loven.

Efter de gældende regler kan fleksjob etableres hos en ar-
bejdsgiver med hjemsted i Danmark. Personer, der er ansat i
fleksjob, kan udstationeres i udlandet, når
1) personen er ansat hos en arbejdsgiver med hjemsted i

Danmark,
2) ansættelsen er frivillig for personen,
3) der ydes danske overenskomstmæssige løn- og arbejds-

vilkår,
4) udstationeringen højst er af et års varighed, og
5) den ansatte er sikret hjemrejse.

2.2.1.2. Den foreslåede ordning

Den foreslåede ordning skal fremtidssikre fleksjobordnin-
gen, så den også fremover er med til at sikre mennesker med
en nedsat arbejdsevne adgang til arbejdsmarkedet. Fleksjob-
ordningen skal bevares, men den skal skrues sammen på en
ny måde, så den i højere grad bliver målrettet personer med
mindst arbejdsevne, og samtidig skal der være større til-
skyndelse for den ansatte i et fleksjob til at øge antallet af
arbejdstimer, hvis vedkommende er i stand til det.

Der foreslås derfor en ny og målrettet fleksjobordning, hvor
det offentlige tilskud omlægges, og hvor fleksjob som ud-
gangspunkt bliver midlertidige.

Det første fleksjob kan – uanset alder – bevilges for en peri-
ode af fem år. Personer under 40 år kan få bevilget et flek-
sjob for fem år ad gangen. Efter udløbet af en femårig perio-
de tager jobcenteret stilling til, om personen fortsat er beret-
tiget til et nyt midlertidigt fleksjob.

Personer over 40 år får efter det første fleksjob et permanent
fleksjob, hvis jobcenteret vurderer, at arbejdsevnen fortsat er
nedsat i et omfang, så overgang til beskæftigelse på det ordi-
nære arbejdsmarked ikke er en mulighed.

Det er et krav, at personen har så varige og væsentlige be-
grænsninger i arbejdsevnen, at den pågældende ikke kan op-
nå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på ar-
bejdsmarkedet. Jobcenteret træffer afgørelse om visitation
til fleksjob efter forelæggelse for rehabiliteringsteamet. Re-
habiliteringsteamet afgiver med udgangspunkt i rehabilite-
ringsplanens forberedende del en indstilling af, om den på-
gældendes arbejdsevne er nedsat i et sådant omfang, at per-
sonen skal have tilbud om fleksjob. Den forberedende del af
rehabiliteringsplanen skal derfor indeholde en systematisk
beskrivelse af personens beskæftigelsesmæssige, sociale og
helbredsmæssige ressourcer og udfordringer, hvor alle rele-
vante forhold i personens samlede situation indgår, herunder
personlige ressourcer, netværk m.v. Beskrivelsen skal tage
udgangspunkt i og dokumentere den forudgående indsats.

Det foreslås endvidere, at den praktiserende læges vurdering
af personens helbredsmæssige situation i forhold til at kunne
arbejde skal indgå i rehabiliteringsplanens forberedende del.
Den praktiserende læges vurdering skal således indeholde
en beskrivelse af personens ressourcer og muligheder for at
arbejde eller påbegynde uddannelse.

Det foreslås, at der i rehabiliteringsplanens forberedende del
skal fremlægges dokumentation for, at personens ressourcer
og udfordringer i forhold til beskæftigelse og uddannelse på
normale forhold er fuldt afklarede, og at alle relevante ind-
satser, herunder revalidering i den ordinære beskæftigelses-
lovgivning, er udtømte. Samtidig foreslås det, at det skal do-
kumenteres, at den pågældendes arbejdsevne anses for va-
rigt begrænset og ikke kan anvendes til at opnå eller fasthol-
de beskæftigelse på normale vilkår. Endelig foreslås det, at
det skal dokumenteres, at den pågældende har været ansat
under de sociale kapitler eller på særlige vilkår i mindst 12
måneder, hvis der er tale om en person, der ønsker fleksjob
på den hidtidige arbejdsplads. Dokumentationen sker som
led i udarbejdelsen af rehabiliteringsplanens forberedende
del.

En person, hvis arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat,
og hvor det vurderes, at personen aktuelt har en meget lille
arbejdsevne, kan blive visiteret til et fleksjob, hvis der er
mulighed for, at den pågældendes arbejdsevne kan udvikles,
således at personen kan øge sin arbejdsindsats indenfor en
rimelig periode. Hvis arbejdsevnen ikke vurderes at kunne
forbedres, og den pågældende kun kan arbejde få timer om
ugen, skal kommunen vurdere, om der skal indledes en sag
om førtidspension. Personer, hvis arbejdsevne permanent er
meget begrænset, eller personer, der er så syge eller har så
betydelige funktionsnedsættelser, at arbejdsevnen ikke vil
kunne forbedres, vil således stadig kunne tilkendes førtids-
pension.

Der skal foretages en samlet vurdering af alle sagens oplys-
ninger, herunder en vurdering af modsatrettede oplysninger,
der taler henholdsvis for eller imod, at den pågældende op-
fylder betingelserne for fleksjob.
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Beskæftigelsesministeren får efter inddragelse af social- og
integrationsministeren bemyndigelse til at fastsætte regler
om, hvordan rehabiliteringsplanens forberedende del skal
indgå i kommunens vurdering af personens arbejdsevne i
forbindelse med visitation til fleksjob.

Beskæftigelsesministeren får endvidere hjemmel til at fast-
sætte regler om fleksløntilskud til ansatte i fleksjob, hvor ar-
bejdet udføres i udlandet. Med hjemlen fastsættes der regler
i lighed med de regler, der er gældende i dag vedrørende ud-
stationering.

Ved indgåelsen af aftalen om førtidspensionsreformen i
2000 og det rummelige arbejdsmarked var det forventnin-
gen, at den personkreds, der efter de tidligere regler kunne
få tilbud om fleksjob med 1/3 løntilskud, fremover som ho-
vedregel skulle ansættes i job på normale vilkår, herunder i
aftalebaserede skånejob efter overenskomsternes sociale ka-
pitler. Forventningen om oprettelse af flere aftalebaserede
skånejob er imidlertid ikke blevet indfriet.

For at få arbejdsmarkedets parter til at bidrage mere til at
skabe større rummelighed på arbejdsmarkedet, herunder ved
brug af sociale kapitler, foreslås det derfor, at der stilles krav
om, at medarbejdere kun kan blive ansat i et fleksjob på den
hidtidige arbejdsplads, hvis de pågældende har været ansat
på arbejdspladsen i mindst 12 måneder under overenskom-
stens sociale kapitler eller på særlige vilkår. Kravet kan ikke
opfyldes ved at være ansat i et fleksjob efter overenskom-
stens sociale kapitler. De pågældende skal i øvrigt opfylde
betingelserne for fleksjob.

Det foreslås, at aftalen mellem arbejdsgiver og medarbejder
skal være skriftlig og indeholde oplysninger om, hvilke
funktioner der er svære for medarbejderen at udføre, samt
hvilke konkrete skånehensyn der er aftalt. Det skal doku-
menteres, at der er gjort et reelt forsøg på at etablere et ved-
varende ustøttet job efter de sociale kapitler henholdsvis på
særlige vilkår.

Det foreslåede krav om 12 måneders ansættelse inden et
fleksjob på den hidtidige arbejdsplads gælder ikke, hvis den
ansatte fx har været udsat for akut opstået skade eller syg-
dom, og det er åbenbart formålsløst at gennemføre foran-
staltninger med henblik på et aftalebaseret skånejob. Med
akut opstået skade eller sygdom menes fx svær, uhelbredelig
lammelse som følge af et alvorligt trafikuheld eller andet
kompliceret ulykkestilfælde (fx i forbindelse med en ar-
bejdsskade). Der kan også være tale om en pludseligt opstå-
et alvorlig og fremskridende sygdom.

Der henvises til lovforslagets pkt. 2.1.3.2. og 2.1.4.2, samt
bemærkningerne til § 1, nr. 19, 20, 40 og 41.

2.2.2. Fastsættelse og regulering af løn m.v. i fleksjobbet

2.2.2.1. Gældende ret

Efter de gældende regler ansættes en person i et fleksjob
som udgangspunkt på fuld tid, uanset hvor mange timer, den

ansatte arbejder i jobbet. Arbejdsgiveren betaler lønnen til
den ansatte i fleksjob for fuld tid, og kommunen udbetaler et
tilskud på enten halvdelen eller totredjedele af lønnen til ar-
bejdsgiveren afhængig af graden af den nedsatte arbejdsev-
ne. Løn og øvrige arbejdsvilkår fastsættes som udgangs-
punkt efter de kollektive overenskomster på ansættelsesom-
rådet, herunder de sociale kapitler. I en ikke-overenskomst-
dækket ansættelse gælder overenskomsten på sammenligne-
lige områder. Fastsættelsen af løn og øvrige arbejdsvilkår
skal ske i samarbejde med de faglige organisationer.

2.2.2.2. Den foreslåede ordning

Med reformen lægges tilskuddet om, således at arbejdsgive-
ren fremover ikke skal betale løn for fuld tid, men skal beta-
le løn for det arbejde, der bliver udført, ligesom personer i
fleksjob skal have løn for den arbejdsindsats, de reelt yder.
Den fleksjobansatte kompenseres for den nedsatte arbejds-
evne ved et fleksløntilskud fra kommunen. Den fleksjoban-
sattes indtægt i fleksjobbet vil således fremover bestå af løn
fra arbejdsgiveren suppleret med et tilskud fra kommunen,
der reguleres på baggrund af lønindtægten.

Det er vigtigt, at fleksjobordningen også kan rumme de sær-
lige tilfælde, hvor en betydelig funktionsnedsættelse gør, at
personerne ikke kan arbejde med fuld intensitet i de timer,
hvor de arbejder. Det er derfor vigtigt, at reglerne om løn-
fastsættelse afspejler dette, idet der ellers er risiko for, at der
ikke kan etableres fleksjob i disse tilfælde.

Jobcenteret skal ved etablering af et fleksjob på en virksom-
hed komme med en vurdering af den pågældendes arbejds-
evne i fleksjobbet. Vurderingen kan danne grundlag for afta-
len om fleksjob, herunder om arbejdstid og aflønning. Af-
lønningen fastsættes som udgangspunkt efter de kollektive
overenskomster, men da der kan være områder, der ikke re-
gulerer eller ikke er egnede til at regulere løn og arbejdstid
efter de regler, der gælder i den nye fleksjobordning vil
overenskomsterne i disse situationer kunne fraviges efter af-
tale mellem lønmodtager og arbejdsgiver.

Det foreslås endvidere, at der nedsættes et trepartsudvalg
med bl.a. arbejdsmarkedets parter. Udvalget skal følge om-
rådet tæt og give arbejdsmarkedets parter mulighed for lø-
bende at vurdere, hvorvidt der er behov for justeringer i de
kollektive aftaler.

Der henvises til lovforslagets bemærkninger til § 1, nr. 41.

2.2.2.3. Forholdet til Persondataloven

I forslaget til bestemmelsen om fastsættelse af løn i flek-
sjobbet, fremgår det, at jobcenteret skal foretage en vurde-
ring af den ansatte i fleksjobbets arbejdsevne, herunder hvor
mange timer den pågældende kan arbejde i det konkrete job,
hvilken intensitet, arbejdet kan udføres med samt hvilke
skånebehov der skal tages i ansættelsen, Disse oplysninger
videregives til arbejdsgiveren, således at arbejdsgiveren
sammen med den ansatte kan indgå en aftale om fleksjob og
aflønning baseret på jobcenterets vurdering.
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Formålet med bestemmelsen er, at give arbejdsgiveren og
den ansatte det bedste grundlag for at indgå en aftale om løn
og skånebehov, der sikrer at den ansatte får løn for den ar-
bejdsindsats, den pågældende yder, og at arbejdsgiveren be-
taler løn for denne arbejdsindsats. Samtidig sikres det, at de
skånebehov, som den ansatte i fleksjobbet har, bliver indar-
bejdet i aftalen mellem den ansatte og arbejdsgiveren.

Hvis arbejdsgiveren ikke får disse oplysninger, er der risiko
for, at der ikke kan etableres en ansættelse i fleksjob.

På baggrund af dette vurderes forslaget at være i overens-
stemmelse med Persondatalovens krav om proportionalitet,
jf. persondatalovens § 5, stk. 3. Proportionalitetskravet bety-
der, at det skal overvejes, om det ønskede formål kan nås
med mindre indgribende midler.

Det vurderes ikke, at formålet kan opnås med mindre indgri-
bende midler, og arbejdsgiveren vil under alle omstændighe-
der skulle gøres bekendt med, hvilke skånebehov den ansat-
te har samt at den ansatte er visiteret til fleksjob.

Det er i forbindelse med vurderingen af kravet om proporti-
onalitet taget i betragtning, at oplysningen om, at en person
er visiteret til fleksjob er en oplysning om væsentlige sociale
problemer, jf. nedenfor om persondatalovens § 8, stk. 3.

Samtidig fremgår det, at jobcenteret og den overenskomst-
bærende faglige organisation skal have kopi af den aftale,
som arbejdsgiveren og den ansatte i fleksjobbet har indgået.
Dette gælder også i de tilfælde, hvor den ansatte i fleksjob-
bet ikke er medlem af den overenskomstbærende faglige or-
ganisation. I bestemmelsen stilles der krav om, at videregi-
velsen til jobcenteret og den overenskomstbærende organi-
sation alene kan ske efter aftale med den ansatte i fleksjob-
bet, således at der gives et udtrykkelige samtykke til videre-
givelsen.

I forhold til jobcenteret er det indgået i vurderingen af, om
bestemmelsen er proportional, at aftalen om fastsættelse af
løn og skånebehov sker på baggrund af den vurdering, som
jobcenteret har foretaget og jobcenteret er derfor allerede
bekendt med, hvilket timetal en person kan arbejde i flek-
sjobbet, arbejdsintensiteten samt de skånebehov, der skal
tages til den ansatte. Videregivelsen fra arbejdsgiveren til
jobcenteret sker alene for, at jobcenteret kan konstatere, at
ansættelsesforholdene ligger i tråd med den vurdering, som
jobcenteret har afgivet. Det skønnes ikke, at formålet kan
opnås med mindre indgribende midler. Det er i lighed med
jobcenterets videregivelse af oplysninger til arbejdsgiveren
taget i betragtning, at der er tale om en oplysning om væ-
sentlige sociale problemer, jf. nedenfor om persondatalo-
vens § 8, stk. 3.

I forhold til videregivelse af aftalen om løn og ansættelses-
vilkår fra arbejdsgiveren til den overenskomstbærende fagli-
ge organisation vil der være tale om en videregivelse mel-
lem to private aktører. Baggrunden for, at aftalen mellem ar-
bejdsgiveren og den ansatte skal videregives til den overens-
komstbærende organisation er at sikre, at løn fastsat ved af-

tale mellem arbejdsgiveren og den ansatte på baggrund af
jobcenterets vurdering af personens arbejdsevne sker på et
korrekt grundlag, herunder i forhold til anvendelsen af de
kollektive overenskomster.

Baggrunden for forslaget er at sikre, at den ansatte i flek-
sjobbet får den bedst mulige sikkerhed for, at den pågælden-
des ansættelsesforhold sker på det bedst mulige grundlag.

Før aftalen kan videregives til den overenskomstbærende
faglige organisation skal dette aftales med den ansatte i flek-
sjobbet, som derfor skal have givet et udtrykkelig samtykke
til, at aftalen kan videregives. Det vil således være op til den
enkelte ansatte at tage beslutning om, hvorvidt den pågæl-
dende ønsker at inddrage den overenskomstbærende faglige
organisation sine ansættelsesforhold.

De oplysninger, der vil fremgår af aftalen vil endvidere ikke
være oplysninger om den pågældendes diagnose og progno-
se m.v., men vil alene være, hvor mange timer, den pågæl-
dende skal have løn for set i forhold til arbejdstid og -inten-
sitet samt eventuelt hvilke skånebehov, den pågældende har.

Det vurderes, at bestemmelsen lever op til proportionalitets-
kravet i persondataloven, da oplysningerne ikke kan videre-
gives til den overenskomstbærende faglige organisation på
en mindre indgribende måde, og da den ansatte skal give et
udtrykkeligt samtykke til videregivelsen.

Det er et krav, at jobcenterets videregivelse af oplysninger
om den ansatte i fleksjobbets arbejdsevne og arbejdsgive-
rens videregivelse af oplysninger til jobcenteret og den over-
enskomstbærende faglige organisation skal ske inden for
rammerne af persondataloven. Det vil bl.a. sige, at jobcente-
ret, den overenskomstbærende faglige organisation og ar-
bejdsgiveren skal overholde persondatalovens § 5, stk. 2,
hvorefter senere behandling af oplysninger ikke må være
uforenelige med de formål, som oplysningerne er indsamlet
til. Der må herudover kun indhentes og videregives oplys-
ninger, der er relevante og nødvendige, og oplysningerne må
ikke omfatte mere, end hvad der kræves til opfyldelse af det
formål, som oplysningerne er indsamlet til.

Lovforslagets del om at jobcenteret kan videregive oplys-
ninger om arbejdsevne, herunder arbejdsintensitet og skåne-
behov til arbejdsgiveren og muligheden for, at jobcenteret
og den overenskomstbærende faglige organisation får sam-
me oplysninger efter, at den ansatte i fleksjobbet har givet
udtrykkeligt samtykke, vurderes som værende proportionalt
og af væsentlig betydning for at sikre, at lønvilkår for ansat-
te i fleksjob sker på det bedst mulige oplysningsgrundlag,
herunder i forhold til om overenskomsten på ansættelsesom-
rådet kan bruges.

Efter persondatalovens § 8, stk. 3, må forvaltningsmyndig-
heder, der udfører opgaver inden for det sociale område –
dvs. i dette tilfælde jobcenteret – kun videregive oplysninger
om bl.a. væsentlige sociale problemer og andre private for-
hold, jf. persondatalovens § 8, stk. 1, og om helbredsmæssi-
ge forhold, jf. persondatalovens § 7, stk. 1, under visse be-
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tingelser. En oplysning om, at en borger er visiteret til flek-
sjob, vil være omfattet af § 8, stk. 3, da der gives oplysning
om forhold, der er nævnt i § 8, stk. 1.

Ifølge persondatalovens § 8, stk. 3, kan de sociale myndig-
heder videregive de nærmere angivne særligt følsomme op-
lysninger, hvis 1) den registrerede har givet sit udtrykkelige
samtykke til videregivelsen, 2) videregivelsen sker til vare-
tagelse af private eller offentlige interesser, der klart oversti-
ger hensynet til de interesser, der begrunder hemmelighol-
delse, herunder hen hensynet til den, oplysningen angår, 3)
hvis videregivelsen er et nødvendigt led i sagens behandling
eller 4) nødvendig for, at en myndighed kan gennemføre til-
syns- eller kontrolopgaver. Når det under nr. 3 anføres, at
videregivelsen skal være et nødvendigt led i sagens behand-
ling, sigtes der til den afgivende myndigheds sag.

Lovforslaget forudsætter, at jobcenterets videregivelse af
oplysninger til og modtagelse af oplysninger fra arbejdsgi-
veren, er et nødvendigt led i behandlingen af kommunens
egen sag vedrørende muligheden for at give den fleksjobvi-
siterede tilbud om et fleksjob.

Lovforslaget vurderes derfor at fravige persondatalovens §
8, stk. 3, idet jobcenteret med henvisning til den foreslåede
bestemmelse vil skulle videregive oplysninger om den flek-
sjobvisiteres arbejdsevne uden at iagttage, om betingelserne
i persondatalovens § 8, stk. 3, er opfyldt.

§ 8, stk. 3, blev indsat i persondataloven med henblik på at
yde en ekstra beskyttelse, når forvaltningsmyndigheder, der
arbejder inden for det sociale område, skal videregive føl-
somme oplysninger om fx væsentlige sociale problemer og
andre rent personlige forhold.

Fravigelsen af persondatalovens § 8, stk. 3, skønnes at være
nødvendig og proportional, fordi oplysningerne ikke kan
indhentes på anden måde, hvis personen ikke giver samtyk-
ke til, at jobcenteret kan videregive oplysningerne. I den for-
bindelse skal der gøres opmærksom på, at jobcenteret og ar-
bejdsgiveren skal anmode personen om samtykke til at vide-
regive oplysningerne om den pågældendes arbejdsevne og
lønforhold, før oplysningerne kan videregives uden samtyk-
ke.

Persondataloven gennemfører direktiv 95/46/EF af 24. okto-
ber 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse
med behandling af personoplysninger og om fri udveksling
af sådanne oplysninger. Bestemmelsen i § 8, stk. 3, udsprin-
ger imidlertid ikke af direktivet, og en fravigelse af denne
bestemmelse vil således ikke være i strid med direktivet.

Det følger af persondatalovens § 8, stk. 4, at private dataan-
svarlige må behandle oplysninger om væsentlige sociale
problemer, hvis der foreligger et udtrykkeligt samtykke fra
personen, som oplysningerne drejer sig om. I persondatalo-
vens § 8, stk. 5, fremgår det, at de i stk. 4 nævnte oplysnin-
ger kan videregives, hvis der foreligger et udtrykkeligt sam-
tykke fra den, som oplysningerne vedrører. Med bestemmel-
sen om, at jobcenteret og den overenskomstbærende faglige

organisation skal kunne modtage oplysninger om aftalen,
som er indgået mellem arbejdsgiveren og den ansatte, vil der
blive stillet krav om, at dette alene kan ske, hvis det er aftalt
med den ansatte i fleksjobbet, som dermed har givet sit ud-
trykkelige samtykke til videregivelsen.

Den overenskomstbærende faglige organisation skal følge
persondatalovens regler og skal herunder drage omsorg for,
at der forinden iværksættelsen af behandling af oplysninger,
som foretages for en privat dataansvarlig, sker anmeldelse
til Datatilsynet, som skal give tilladelse til behandlingen., jf.
persondatalovens §§ 48-50.

2.2.3. Udbetaling af fleksløntilskud

2.2.3.1. Gældende ret

Der udbetales efter de gældende regler ikke tilskud direkte
til den enkelte ansatte i fleksjob, men derimod til arbejdsgi-
veren, som har ansat en person i fleksjob.

Efter de gældende regler ansættes en person i fleksjob på al-
mindelige løn- og ansættelsesvilkår. Den pågældende får så-
ledes udbetalt fuld løn fra arbejdsgiveren, selv om personen
fx kun arbejder 18 timer om ugen. Arbejdsgiveren får som
kompensation for den ansattes nedsatte arbejdsevne udbetalt
et tilskud fra kommunen. Tilskuddet beregnes af lønnen
med tillæg af udgifter til arbejdsgiverbidrag til ATP samt
eventuelle udgifter til andre arbejdsgiverbidrag. Tilskuddet
kan ikke overstige halvdelen eller totredjedele af den mind-
ste overenskomstmæssige timeløn på det aktuelle ansættel-
sesområde eller af den løn, som sædvanligvis gælder for til-
svarende arbejde, med tillæg af udgifter til arbejdsgiverbi-
drag til ATP samt eventuelle udgifter til andre arbejdsgiver-
bidrag. Tilskuddet til lønnen kan dog højst beregnes ud fra
et beløb på 466.594 kr. (2012-niveau) på årsbasis eller
242,50 kr. (2012-niveau) på timebasis.

Der er i syge- og barseldagpengesammenhæng tale om et
lønmodtagerforhold i arbejdsretlig forstand, og personens
ret til syge- og barseldagpenge behandles således efter regle-
rne for syge- og barseldagpenge til lønmodtagere.

En ansat i fleksjob er efter sygedagpengeloven berettiget til
sygedagpenge fra kommunen fra første ansættelsesdag. Per-
sonen skal således ikke opfylde det almindelige beskæftigel-
seskrav i form af 26 ugers ansættelse og 240 timers beskæf-
tigelse.

En ansat i fleksjob skal have haft 13 ugers ansættelse og 120
timers beskæftigelse for at kunne opfylde betingelsen for ret
til barseldagpenge.

Får den ansatte i fleksjob udbetalt løn under sygdom eller
barsel, har arbejdsgiveren et afledt krav. Det betyder, at ar-
bejdsgiveren er berettiget til de syge- eller barseldagpenge,
som den ansatte ville have haft ret til fra kommunen, hvis
den ansatte ikke havde været berettiget til løn fra arbejdsgi-
veren.

38



Beregningen af syge- og barseldagpenge til en person ansat i
fleksjob sker på grundlag af det timetal og den timeløn, der
er lagt til grund ved kommunens beregning af løntilskuddet.

2.2.3.2. Den foreslåede ordning

Det foreslås, at arbejdsgiveren betaler løn inkl. pension for
den arbejdsindsats, den ansatte i et fleksjob reelt yder. Kom-
munen supplerer lønnen fra arbejdsgiveren med et tilskud,
der reguleres på baggrund af lønindtægten.

Det foreslås videre, at fleksløntilskuddet kan udgøre op til
98 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb (svaren-
de til 16.732 kr. pr. måned). Der reserveres 5 pct. heraf, dog
maksimalt 500 kr. om måneden til ATP for at sikre, at pen-
sionsvilkårene for den ansatte i et fleksjob ikke forringes
markant som følge af ændringen af aflønningen i fleksjob.
Se mere under pkt. 2.2.10.2.2.

Herudover foreslås det, at tilskuddet aftrappes med en mod-
regningssats på 30 pct., indtil en løn før skat på 13.000 kr.
inkl. pension pr. måned. Det betyder, at når lønnen øges
med 1.000 kr., modregnes der 300 kr. i tilskuddet, og den
samlede indkomst for den ansatte i et fleksjobbet bliver der-
med 700 kr. højere. Når lønnen og den ansattes eget og ar-
bejdsgiverens bidrag til en pensionsordning, som er oprettet
som led i ansættelsesforholdet overstiger 13.000 kr. om må-
neden, er modregningssatsen 55 pct. Tilskuddet er fuldt af-
trappet ved en lønindkomst inkl. pensionsbidrag på 36.352
kr. pr. måned (2012 niveau). Lønindtægt defineres som A-
indkomst, hvor der skal betales AM-bidrag samt det samle-
de bidrag til en pensionsordning, som er led i et ansættelses-
forhold. Fleksløntilskuddet aftrappes på samme måde for
andre arbejdsindtægter.

En person, som bliver ledig efter et fleksjob, vil, uanset at
tilskuddet på baggrund af lønindkomst har været fuldt af-
trappet, være berettiget til ledighedsydelse, i det omfang den
pågældende opfylder betingelserne for fleksjob, herunder
står til rådighed for fleksjob, som efter de gældende regler.

Hvis baggrunden for, at den pågældende har haft en lønind-
tægt på 36.352 kr. eller derover er, at den pågældende har
arbejdet i et omfang, der medfører, at den pågældende ikke
længere kan anses for berettiget til fleksjob, kan den pågæl-
dende få ledighedsydelse efter de gældende regler om ledig-
hedsydelse til personer, der ikke er visiteret til fleksjob.

Det foreslås også, at tilskuddet og lønnen m.v. tilsammen
maksimalt kan udgøre niveauet for lønnen ved ansættelse på
fuld tid i den pågældende stilling. Dette niveau skal fremgå
af aftalen om fleksjobansættelsen. Derved vil personer på
sammenlignelige ansættelsesvilkår ikke kunne opleve en
indkomstfremgang ved overgang fra ordinær beskæftigelse
til fleksjob. Hvis løn og fleksløntilskud tilsammen udgør
mere end lønnen på fuld tid i den pågældende stilling, ned-
sættes fleksløntilskuddet med det overskydende beløb.

Der skal, jf. forslaget, indbetales et ATP-bidrag af det of-
fentlige tilskud, der beregnes på grundlag af forskellen mel-

lem det ugentlige antal timer, der udbetales løn for, og 37 ti-
mer. ATP-bidraget svarer til A-satsen efter § 15 i lov om
Arbejdsmarkedets Tillægspension (1,68 kr. pr. time i 2012).

Kommunen udbetaler fleksløntilskuddet til den pågældendes
NemKonto. Udbetalingen sker bagud i den følgende måned
på baggrund af oplysninger fra indkomstregistret samt even-
tuelle andre økonomiske oplysninger, som skal indgå i be-
regningen af fleksløntilskuddet.

Det foreslås, at beskæftigelsesministeren får hjemmel til at
fastsætte nærmere regler om beregning af fleksløntilskuddet,
herunder at fleksløntilskuddet i den første måned i fleksjob-
bet udbetales på baggrund af det beregnede (forventede) til-
skud med en eventuel efterfølgende regulering. Hvis der ef-
terfølgende sker ændringer i løn eller anden lønindkomst,
kan der ske efterregulering af fleksløntilskuddet. Beregning
og efterregulering administreres af kommunen. Der vil end-
videre blive fastsat regler om beregning af fleksløntilskud-
det, når der samtidig udbetales syge- eller barselsdagpenge
m.v.

Oplysningerne i indkomstregistret, jf. lov om et indkomstre-
gister, kan indhentes uden samtykke fra den ansatte i et flek-
sjob til brug for behandling af en konkret sag, da der er tale
om økonomiske oplysninger. Dette følger af lov om retssik-
kerhed og administration på det sociale område, § 11, stk. 2
og 5.

Den ansatte i fleksjobbet får pligt til at give kommunen op-
lysninger om eget og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Kom-
munen skal efter de gældende regler i § 12 i lov om retssik-
kerhed og administration på det sociale område vejlede per-
sonen om hvilke oplysninger, der har betydning for udbeta-
ling af fleksløntilskuddet. Hvis den pågældende mod bedre
vidende ikke opfylder sin oplysningspligt, skal kommunen
træffe afgørelse om tilbagebetaling af det beløb, der er mod-
taget med urette.

For andre arbejdsindtægter, som ikke fremgår af indkomst-
registret, fx fra selvstændig bibeskæftigelse skal kommunen
anvende de gældende regler i § 11 i lov om retssikkerhed og
administration på det sociale område i forhold til disse op-
lysninger,

Det foreslås, at fleksløntilskuddet kan udbetales under op-
hold i udlandet, når den ansatte i fleksjobbet holder ferie.
Under sygdom og barsel kan fleksløntilskuddet udbetales
under ophold i udlandet efter de regler, der gælder efter lov
om sygedagpenge eller efter lov om ret til orlov og dagpen-
ge ved barsel.

Det foreslås, at der under ferie udbetales løn eller feriegodt-
gørelse optjent på baggrund af lønindkomsten under ferien.
Herudover modtager personen det beregnede fleksløntilskud
under ferien. En ansat i fleksjob har samme ret til ferie –
dvs. sammenlagt 5 ugers ferie – om året som alle andre. Op-
tjening af ferie med feriegodtgørelse eller løn følger ferielo-
vens almindelige regler. Hvis den ansatte i et fleksjob arbej-
der under 5 dage om ugen, har den ansatte i fleksjobbet ret
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til at holde 5 ugers ferie i alt, dvs. at ferien dækker både ar-
bejdsdage og arbejdsfrie dage. Kommunen kan få oplysnin-
ger om optjente feriedage, optjent feriegodtgørelse, tids-
punktet for afholdelse af ferie og udbetalinger af feriedag-
penge, som er registeret i Feriekonto via den elektroniske
adgang, som Feriekonto stiller til rådighed. Oplysningerne
kan indhentes uden samtykke fra den ansatte til fleksjob, jf.
§ 11 a, stk. 2 og 4, i lov om retssikkerhed og administration
på det sociale område.

Det foreslås endvidere, at hvis arbejdsgiveren udbetaler løn
under sygdom eller barsel, vil den ansatte fortsat modtage
fleksløntilskuddet under sygdom eller barsel. Arbejdsgive-
ren modtager syge- eller barseldagpengerefusion, svarende
til det beløb, som den ansatte kunne have fået udbetalt i sy-
ge- eller barseldagpenge for de timer, den pågældende er sy-
gemeldt eller på barsel fra fleksjobbet.

Udbetaler arbejdsgiveren ikke løn under sygdom eller bar-
sel, foreslås det, at den ansatte i et fleksjob får udbetalt sy-
ge- eller barseldagpenge for det antal timer, som den pågæl-
dende op til sygdoms- eller barselperioden er ansat til. Syge-
eller barseldagpengene suppleres med fleksløntilskuddet.
Syge- eller barseldagpengene og løntilskuddet kan tilsam-
men maksimalt udgøre 98 pct. af højeste dagpengesats.

Det foreslås, at hvis en person, der er ansat i fleksjob og ik-
ke modtager løn under sygdom, mister retten til sygedag-
penge, fx fordi den pågældende ikke har medvirket ved op-
følgning eller som følge af varighedsbegrænsningen efter
lov om sygedagpenge, skal det beløb, som den pågældende
kunne have fået i sygedagpenge, modregnes i fleksløntil-
skuddet.

Samtidig foreslås det, at hvis en ansættelse i fleksjob ophø-
rer, mens en person modtager sygedagpenge samtidig med
fleksløntilskud, ophører personens ret til fleksløntilskuddet
og til sygedagpenge. Den pågældende bliver i stedet beretti-
get til at modtage ledighedsydelse efter reglerne i lov om ak-
tiv socialpolitik, mens den pågældende er syg. Der kan såle-
des alene udbetales fleksløntilskud, når en person har en ak-
tuel ansættelse i et fleksjob.

Det foreslås endvidere, at hvis en ansættelse i fleksjob ophø-
rer, mens en person modtager barseldagpenge samtidig med
fleksløntilskud, ophører personens ret til fleksløntilskuddet
og personen overgår til at modtage barseldagpenge beregnet
som 98 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb.

Uanset om den ansatte i fleksjob får løn under sygdom eller
ej, er personen omfattet af sygedagpengeloven, og kommu-
nen skal iværksætte sygeopfølgning efter lovens bestemmel-
ser. Tilsvarende gælder reglerne om anmeldelse af sygefra-
vær, anmodning om sygedagpenge, pligten til at medvirke i
sygeopfølgningen m.v.

For at sikre, at en arbejdsgiver, der har en person ansat i
fleksjob i få timer om ugen, vil være berettiget til at modta-
ge sygedagpengerefusion under den ansattes sygefravær,
foreslås, at der ikke skal være en nedre grænse for, hvor

mange timers sygefravær om ugen den ansatte i fleksjob
skal have, for at der kan udbetales sygedagpenge og dermed
refusion til arbejdsgiveren.

Tilsvarende foreslås, at en person, som ansættes i et fleksjob
efter 1. januar 2013, ved barsel skal være berettiget til bar-
seldagpenge uden at skulle opfylde de almindelige beskæfti-
gelseskrav. Derved sikres, at også personer, der er ansat i
fleksjob få timer om ugen, fremover vil have ret til dagpen-
ge efter barselloven.

Der henvises til lovforslagets bemærkninger til § 1, nr. 41, §
5, nr. 1, 3 og 7 samt § 6, nr. 1-5.

2.2.4. Løbende opfølgning i fleksjob og udarbejdelse af sta-
tus

2.2.4.1. Gældende ret

Efter gældende regler i lov om aktiv socialpolitik skal kom-
munen følge op 6 måneder efter, at tilskuddet til arbejdsgi-
veren, der har en ansat i fleksjob, er udbetalt første gang.
Herefter skal kommunen følge op senest 12 måneder efter,
at sagen sidst har været vurderet. Der er ikke fastsat nærme-
re regler for, hvordan opfølgningen skal foretages. Ved op-
følgningen skal det vurderes, om den ansatte i fleksjobbet
fortsat kan arbejde i samme omfang, herunder eventuelt kan
arbejde i flere timer eller om der tages hensyn til den pågæl-
dendes skånebehov. Kommunen skal endvidere vurdere, om
den ansatte i fleksjob fortsat opfylder betingelserne for flek-
sjob, og om der skal ske ændringer i tilskuddets størrelse.

2.2.4.2. Den foreslåede ordning

Det foreslås, at jobcenteret skal følge op ved en midtvejssta-
tus efter 2½ års ansættelse i fleksjobbet. Dette skal ske ved
en personlig samtale med den ansatte i et fleksjob, og efter
behov ved en drøftelse med arbejdsgiver og den ansatte i et
fleksjob af mulige initiativer, der kan forbedre den ansattes
arbejdsevne. I opfølgningen skal der fx ses på, om det har
været muligt for den ansatte at arbejde i flere timer end for-
udsat ved ansættelsen, herunder om det vurderes, at den på-
gældendes arbejdsevne fortsat skønnes at kunne udvikles,
hvis den ansatte i fleksjobbet havde en meget begrænset ar-
bejdsevne ved påbegyndelsen af fleksjobbet, om der har væ-
ret yderligere skånebehov m.v.

For personer, der er ansat i et permanent fleksjob, skal job-
centeret foretage opfølgning hver gang, der er gået 2½ år fra
sidste opfølgning.

Det foreslås endvidere, at der for personer, der er ansat i
midlertidige fleksjob, skal udarbejdes en status efter 4 ½ år
af jobcenteret, hvor der tages stilling til, om den ansatte i et
fleksjob kan overgå til ordinær beskæftigelse eller skal for-
blive i fleksjobordningen. Jobcenteret skal ved udarbejdel-
sen af status undersøge, om den pågældende fortsat har en
væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne efter de regler, som
skal følges ved vurdering af en persons arbejdsevne. Hvis
der er tale om en person, som åbenbart ikke kan få det bed-
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re, eller hvis personen har fået det værre, herunder kan ar-
bejde færre timer, vil jobcenteret uden større sagsbehandling
kunne bevilge fleksjob på ny. Personer over 40 år vil få be-
vilget et permanent fleksjob, hvis det vurderes, at de skal
forblive i ordningen. Den pågældende forbliver i fleksjob-
ordningen, indtil jobcenteret har truffet afgørelse.

Jobcenteret vil normalt kunne træffe afgørelse på baggrund
af den udarbejdede status og skal derfor ikke forelægge sag-
en for rehabiliteringsteamet, medmindre den vurderer, at der
på ny er behov for en tværfaglig afklaring eller iværksættel-
se af beskæftigelsesrettede, sociale eller andre initiativer for
at kunne træffe afgørelse. Jobcenterets vurdering skal frem-
går af den ansatte i fleksjobbets sag.

Det foreslås endvidere, at den ansatte i et fleksjob skal ori-
entere jobcenteret, hvis arbejdstiden i fleksjobbet sættes ned,
eller hvis der sker andre ændringer i ansættelsesforholdet af
betydning for fleksjobbet. Det kan fx være oplysninger om,
at der skal tages nye skånebehov, eller at den pågældende
kan arbejde i flere timer end forudsat ved ansættelsen. Job-
centeret skal, når den modtager oplysninger fra den ansatte
om sådanne forhold, vurdere, hvilken betydning oplysnin-
gerne har i forhold til de betingelser, der skal være opfyldt
for at have ret til fleksjob.

Der henvises til lovforslagets bemærkninger til § 1, nr. 41.

2.2.5. Ledighedsydelse

2.2.5.1. Gældende ret

Efter de gældende regler har personer, der er visiteret til
fleksjob, ret til ledighedsydelse, hvis de opfylder visse betin-
gelser, som fremgår af lov om aktiv socialpolitik. En person
skal ved visitationen være berettiget til at modtage dagpenge
efter lov om sygedagpenge eller lov om ret til orlov og dag-
penge ved barsel, modtage sygedagpenge, deltage i revalide-
ring efter en jobplan efter § 27 og § 28, stk. 2, i lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats eller modtage ledighedsydelse
efter ansættelse i ustøttet beskæftigelse.

Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, modtager personen,
der er visiteret til fleksjob, kontanthjælp, eller hvis betingel-
serne for kontanthjælp ikke er opfyldt, særlig ydelse.

Personen modtager ledighedsydelse, mens den pågældende
venter på et fleksjob, er ledig efter et fleksjob eller bliver
syg eller går på barsel, mens den pågældende modtager le-
dighedsydelse. Retten til ledighedsydelse er endvidere betin-
get af, at personen ikke har et tilbud om et rimeligt fleksjob,
samt at personen står til rådighed for fleksjob.

Efter de gældende regler kan fleksjobvisiterede, der ikke op-
fylder betingelserne for at modtage ledighedsydelse eller har
mistet retten til ydelsen, optjene retten til ledighedsydelse
ved at være ansat i et fleksjob i 9 måneder inden for de sene-
ste 18 måneder.

Efter de gældende regler kan der i det ferieår, hvor personen
opnår ret til ledighedsydelse, eller hvor den pågældende før-
ste gang ansættes i et fleksjob, udbetales
– 15 feriedage, hvis ansættelsen er sket, eller retten til le-

dighedsydelse er opnået i perioden 1. maj til 31. juli,
– 10 feriedage, hvis ansættelsen er sket, eller retten til le-

dighedsydelse er opnået i perioden 1. august til 31. de-
cember, eller

– 5 feriedage, hvis ansættelsen er sket, eller retten til le-
dighedsydelse er opnået i perioden 1. januar til 30. april.

Ferie med ledighedsydelse skal holdes i ferieåret 1. maj til
30. april. Ferie med ledighedsydelse, der ikke er afholdt in-
den ferieårets udløb, bortfalder. Der sker fradrag i ferie med
ledighedsydelse, hvis der er optjent ret til ferie med ferie-
godtgørelse eller løn, og den optjente ret til ferie med ferie-
godtgørelse eller løn sammenlagt med retten til ferie med le-
dighedsydelse overstiger 25 dage.

Ledighedsydelsen udbetales med det beløb, som den pågæl-
dende i øvrigt er berettiget til at modtage i ledighedsydelse.

Efter de gældende regler skal personer, der er visiteret til
fleksjob, og som har modtaget kontanthjælp eller særlig
ydelse i en periode på 12 sammenhængende måneder, have
mulighed for at holde ferie på kontanthjælp eller særlig
ydelse i op til fem uger i de følgende 12 sammenhængende
måneder. Feriens placering skal aftales nærmere mellem
ydelsesmodtageren og kommunen, idet der skal tages hen-
syn til både beskæftigelsesindsatsen og den øvrige families
ferie. Ydelsesmodtageren kan opholde sig i udlandet under
ferien. Den samlede ferie kan højst udgøre fem uger. Der er
ikke tale om en egentlig optjening af ferie, og personen kan
ikke efterfølgende få udbetalt kontanthjælp eller særlig ydel-
se under ferie, hvis den pågældende bliver ansat i et flek-
sjob.

Hvis der er optjent ret til ferie med feriegodtgørelse eller
løn, skal der ske fradrag i ferie med kontanthjælp eller sær-
lig ydelse.

Beskæftigelsesministeren har fastsat regler om varsling af
ferie med ledighedsydelse og særlig ydelse. Udgangspunktet
er, at der er ret til ferie, hvis denne varsles senest 14 dage,
før ferien skal afholdes, og der ikke allerede i ferieperioden
er fastsat møder, givet tilbud om fleksjob eller afgivet tilbud
m.v., som den pågældende er forpligtet til at deltage i. Der
kan gives tilladelse til afholdelse af ferie, selv om den vars-
les mindre end 14 dage før afholdelsen, hvis afholdelsen af
ferien ikke modvirker beskæftigelsesindsatsen for personen.

Personer, der i dag modtager ledighedsydelse, særlig ydelse
eller kontanthjælp, fortsætter på denne ydelse under sygdom
eller barsel.

Efter de gældende regler, skal der foretages fradrag i ledig-
hedsydelsen, hvis en person, der modtager ledighedsydelse,
har arbejde af kortere varighed. Hvis personen har udført ar-
bejdet uden for normal arbejdstid eller på helligdage, med-
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fører det også fradrag. Drift af selvstændig virksomhed som
bibeskæftigelse medfører også fradrag i ledighedsydelsen.

Løbende udbetalinger af pension inkl. tillæg, som er led i et
tidligere ansættelsesforhold, og som er af en sådan karakter,
at det er sædvanligt, at arbejdsgiveren bidrager til pensio-
nen, medfører ligeledes fradrag i ledighedsydelsen. Dette
gælder uanset størrelsen på arbejdsgiverens bidrag.

Fradraget sker i forhold til den tid, som den pågældende har
arbejdet i en uge, og 37 timer. Hvis personen fx har arbejdet
i 18 timer om ugen, skal der fradrages 18 timers ledigheds-
ydelse i den pågældende uge.

Hvis personen har arbejde, som ikke har en dokumenterbar
arbejdstid, beregnes timetallet ved at dele indtægten med
den omregningsfaktor, som er fastsat i lov om arbejdsløs-
hedsforsikring m.v.

Hvis modtageren af ledighedsydelse udfører selvstændig bi-
beskæftigelse, sker der fradrag for den faktiske tid, som bru-
ges på samtlige arbejdsfunktioner, der er knyttet til virksom-
hedsudøvelsen, herunder administration og transport.

Ledighedsydelsen nedsættes med det beløb, som pågælden-
de eventuelt modtager fra arbejdsgiveren eller Lønmodta-
gernes Garantifond i forbindelse med ophør af ansættelsen.

Der skal ikke ske fradrag for privattegnede pensionsordnin-
ger, som ikke har forbindelse med et ansættelsesforhold. Det
gælder også tilfælde, hvor en arbejdsgiver tilbageholder bi-
drag i den ansattes løn og indbetaler beløbet til den ansattes
private pensionsordning. Dette kan fx ske som en service-
ordning fra arbejdsgiveren.

Der skal heller ikke ske fradrag for arbejdsfrie indtægter.
Arbejdsfrie indtægter er fx:
– Kapitalpensioner og kapitalforsikringer.
– Erstatninger, herunder erstatninger efter lov om arbejds-

skadesikring.
– Pension, der udbetales som følge af tab af erhvervs-/ar-

bejdsevne, og som er led i et tidligere ansættelsesfor-
hold.

– Den forhøjelse af pensionen, som en tjenestemand mod-
tager som følge af arbejdsskade (tilskadekomstpension).

Fradrag for arbejde, indtægter, pensioner m.v. sker på det
tidspunkt, hvor arbejdet udføres eller for den periode, som
indtægterne dækker.

2.2.5.2. Den foreslåede ordning

Det foreslås, at alle ledige fleksjobvisiterede skal modtage
ledighedsydelse, men på forskelligt niveau afhængigt af de-
res hidtidige forsørgelsesgrundlag.

Det foreslås, at ledighedsydelsen udgør 89 pct. af arbejds-
løshedsdagpengenes højeste beløb, svarende til ca. 182.300
kr. årligt i 2012 for personer, der ville være berettiget til at
modtage dagpenge efter lov om sygedagpenge eller lov om
ret til orlov og dagpenge ved barsel, modtager sygedagpen-

ge, deltager i revalidering efter en jobplan efter lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats eller modtager ledighedsydelse
efter ansættelse i ustøttet beskæftigelse.

Det betyder, at ledighedsydelsen for personer, som efter de
ovennævnte betingelser ikke vil være berettiget til ledig-
hedsydelse på den høje sats, udgør henholdsvis ca. 80 pct. af
arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb for forsørgere,
svarende til ca.165.000 kr. årligt (kontanthjælpssatsen for
forsørgere), og ca. 60 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes hø-
jeste beløb for ikke-forsørgere, svarende til ca.124.000 kr.
årligt (kontanthjælpssatsen for voksne). En person, der er vi-
siteret til fleksjob, vil således altid være sikret en mini-
mumsydelse svarende til kontanthjælpssatsen for personer,
der er fyldt 25 år.

Ledighedsydelse er uafhængig af formue og ægtefællens
indkomst.

Personer, der har været ansat i fleksjob i 9 måneder inden
for de seneste 18 måneder, får ret til ledighedsydelse på 89
pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb.

Personerne skal som i dag stå til rådighed efter de gældende
regler for modtagere af ledighedsydelse.

Hvis en person har arbejde af kortere varighed, sker der fra-
drag for indtægten i ledighedsydelsen. Arbejde af kortere
varighed kan fx være et kort vikariat eller en enkeltstående
opgave af få timers varighed. Kommunen vil altid skulle
vurdere, om beskæftigelsen skal behandles efter reglerne om
ansættelse i fleksjob.

Efter forslaget skal kommunen hver måned - ligesom i dag -
foretage en beregning af ledighedsydelsens størrelse forud
for hver udbetaling baseret på oplysninger om fradrag for
lønindkomstindkomst og anden indkomst, fx pensionsudbe-
talinger i ydelsesperioden. Oplysninger om arbejde og anden
indkomst foretages på grundlag af oplysninger fra indkomst-
registret. Ledighedsydelse udbetales i lighed med i dag som
en månedlig ydelse.

Det foreslås endvidere, at beregningen af fradrag i ledig-
hedsydelsen for A-indkomst, hvor der skal betales AM-bi-
drag og pensionsbidrag (eget og arbejdsgiverens) foretages
på samme måde som beregning af det tilskud, der udbetales
til den ansatte i et fleksjob. Dvs., at der foretages et fradrag
på 30 pct. op til en lønindkomst m.v. før skat på 13.000 kr.
inkl. pensionsbidrag pr. måned (2012-niveau) og derefter et
fradrag på 55 pct., hvis den samlede bruttoindkomst m.v. før
skat overstiger 13.000 kr. inkl. pensionsbidrag pr. måned
(2012-niveau). Fradraget er således lønindkomstbaseret.

Beskæftigelsesministeren får hjemmel til at fastsætte regler
om fradrag i ledighedsydelsen. Hjemlen vil blive benyttet til
at fastsætte regler om fradrag, der svarer til de regler, der
gælder i dag. Der vil bl.a. blive fastsat regler om, at det
medfører fradrag i ledighedsydelsen, hvis der er lønindtæg-
ter, løbende udbetalinger af pensioner, som er led i et tidli-
gere ansættelsesforhold, og som er af en sådan karakter, at
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det er sædvanligt, at arbejdsgiveren bidrager til pensionen
m.v. Baggrunden er, at pensionen anses for at træde i stedet
for en arbejdsindkomst. Ved beregningen ses der i lighed
med i dag bort fra arbejdsfrie indtægter fx erstatninger, her-
under erstatninger udbetalt efter lov om arbejdsskadesikring,
svagelighedspension m.v.

Da oplysningerne om indkomst sjældent vil være tilgængeli-
ge på opgørelsestidspunktet, foreslås det, at fradraget i ydel-
sen sker forskudt i forhold til den aktuelle måned. Det bety-
der, at fradrag for arbejde i en given måned først vil blive
fradraget i den følgende måned. Reglerne om beregning af
ledighedsydelse tilpasses, så beregningen kan foregå på
grundlag af oplysninger fra indkomstregistret. Se pkt.
2.2.3.2.

Endelig foreslås det, at der kan modtages ledighedsydelse
med henholdsvis 89 pct. af højeste dagpengesats eller et be-
løb, der svarer til kontanthjælpssatsen for forsørgere i sam-
menlagt 6 måneder efter, at den fleksjobvisiterede har nået
fleksydelsesalderen. Ved ledighed herefter modtager den
fleksjobvisiterede ledighedsydelse svarende til et beløb, der
svarer til kontanthjælpssatsen for voksne ikke-forsørgere
frem til folkepensionsalderen, eller til de overgår til fleks-
ydelse.

Efter forslaget skal personer, der modtager ledighedsydelse
eller bliver ansat i fleksjob, fortsat have ret til at holde ferie
med ledighedsydelse. I det ferieår, hvor personen opnår ret
til ledighedsydelse, eller hvor den pågældende første gang
ansættes i et fleksjob, udbetales ledighedsydelse med det be-
løb, som den pågældende er berettiget til efter § 74 a, stk. 2
og 3, i lov om aktiv socialpolitik:

– 15 feriedage, svarende til sammenlagt tre ugers ferie, hvis
ansættelsen er sket eller retten til ledighedsydelse er opnået i
perioden 1. maj til 31. juli,

– 10 feriedage, svarende til sammenlagt to ugers ferie, hvis
ansættelsen er sket eller retten til ledighedsydelse er opnået i
perioden 1. august til 31. december, eller

- Fem feriedage, svarende til sammenlagt en uges ferie, hvis
ansættelsen er sket, eller retten til ledighedsydelse er opnået
i perioden 1. januar til 30. april.

Hvis den ansatte i et fleksjob arbejder under 5 dage om
ugen, har den ansatte i et fleksjob ret til at holde fem ugers
ferie i alt, dvs. at ferien dækker både arbejdsdage og ar-
bejdsfrie dage.

Efter forslaget vil personer, der modtager ledighedsydelse,
fortsætte på denne ydelse under sygdom og barsel i lighed
med, hvad der gælder i dag.

Der henvises til lovforslagets bemærkninger til § 3, nr.
11-19.

2.2.6. Lempelse af sanktionsregler

2.2.6.1. Gældende ret

Efter de gældende regler skal en person, der modtager ledig-
hedsydelse, deltage i opfølgningssamtaler efter lov om aktiv
socialpolitik og samtaler i det individuelle kontaktforløb ef-
ter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Hvis en person af-
slår eller udebliver fra en opfølgningssamtale eller fra en
samtale i det individuelle kontaktforløb efter lov om en ak-
tiv beskæftigelsesindsats, kan personen ikke få ledigheds-
ydelse i 3 uger.

Hvis en person inden for 12 måneder efter hændelsen igen
afslår eller udebliver fra en af de nævnte samtaler, mister
personen retten til ledighedsydelse efter lov om aktiv social-
politik. Efter de gældende regler kan kommunen ikke give
en person en sanktion eller træffe afgørelse om, at retten til
ledighedsydelse mistes, hvis modtageren af ledighedsydelse
har en gyldig grund til ikke at opfylde sin rådighedsforplig-
telse.

Efter de gældende regler i lov om aktiv socialpolitik skal en
person stå til rådighed for fleksjob, tage imod et rimeligt til-
bud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller andre
tilbud, som kan fremme personens muligheder for ansættel-
se i et fleksjob. Personen skal endvidere møde til samtaler,
som kommunen indkalder til. Hvis der opstår tvivl om per-
sonens rådighed, fx fordi personen uden en rimelig grund
udebliver fra eller afslår tilbuddet, skal kommunen afprøve
rådigheden. Hvis kommunen vurderer, at den pågældende
ikke står til rådighed, mister personen retten til ledigheds-
ydelse.

Kommunen skal endvidere altid konkret vurdere, om en per-
son har en rimelig grund til ikke at opfylde sin rådigheds-
pligt, før der træffes afgørelse om, at en modtager af ledig-
hedsydelse ikke står til rådighed for et fleksjob og dermed
mister retten til ledighedsydelse.

Efter den gældende sanktionsregel i lov om aktiv socialpoli-
tik mister en person retten til ledighedsydelse i 5 uger, hvis
personen uden en gyldig grund afslår et rimeligt tilbud om
fleksjob. Hvis en person inden for 12 måneder efter hændel-
sen igen uden en gyldig grund afslår et rimeligt tilbud om
fleksjob, mister personen retten til ledighedsydelse.

Hvis en person uden en gyldig grund ophører i et fleksjob,
mister den pågældende retten til ledighedsydelse.

En person, som har mistet retten til ledighedsydelse, kan
igen få ledighedsydelse, når den pågældende har været ansat
i et fleksjob i 9 måneder inden for de seneste 18 måneder.
Kun ansættelser i fleksjob efter, at den pågældende har mi-
stet retten til ledighedsydelse, tæller med ved opgørelsen he-
raf.

Har kommunen indledt en sag om førtidspension, kan den
pågældende forsætte med at modtage ledighedsydelse frem
til, at kommunen har truffet afgørelse om, hvorvidt den på-
gældende er berettiget til pension eller ej. Hvis der udbetales
førtidspension for samme periode, som der er udbetalt ledig-
hedsydelse for, skal ledighedsydelsen tilbagebetales.
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2.2.6.2. Den foreslåede ordning

Modtagere af ledighedsydelse skal have den samme sankti-
on som dagpengemodtagere ved selvforskyldt ledighed.

Det foreslås, at sanktionsreglerne så vidt muligt sidestilles
med reglerne i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Det be-
tyder, at en person, der uden rimelig grund udebliver fra en
cv-samtale, en jobsamtale, et møde i rehabiliteringsteamet,
en samtale om rådighedsvurdering eller en opfølgningssam-
tale efter § 74 c i lov om aktiv socialpolitik, ikke kan modta-
ge ledighedsydelse fra det tidspunkt, hvor samtalen skulle
have fundet sted, og indtil den pågældende genopretter kon-
takten til kommunen.

Der har ikke tidligere været krav om, at en person, der mod-
tager ledighedsydelse, skal være aktivt jobsøgende i lighed
med, hvad der gælder for forsikrede ledige. Med forslaget
skal en modtager af ledighedsydelse fremover være aktivt
jobsøgende.

Hvis kommunen er i tvivl om, hvorvidt en modtager af le-
dighedsydelse er aktivt jobsøgende, skal kommunen give
den pågældende en frist på op til 3 måneder til at bevise det-
te. Der skal i forbindelse med afgørelsen om, at der gives en
frist til at bevise den aktive jobsøgning, lægges en plan for
personens jobsøgning i fristperioden. I denne plan kan indgå
antallet af ansøgninger, som den pågældende skal sende, in-
den for hvilke ansættelsesområder, der skal søges fleksjob,
om den pågældende skal deltage i jobsøgningskurser eller
eventuelt andre tiltag, der kan bringe den pågældende nær-
mere arbejdsmarkedet m.v.

Når fristperioden udløber, skal kommunen vurdere og træffe
afgørelse om, hvorvidt den pågældende er aktivt jobsøgende
eller, hvis planen ikke er fulgt, hvorvidt den pågældende har
haft en rimelig grund til ikke at følge planen, fx på grund af
sygdom.

Hvis planen ikke er fulgt, og der ikke er en rimelig grund til
dette, og kommunen har vurderet, at den pågældende ikke er
aktivt jobsøgende, træffe afgørelse om, at ledighedsydelsen
ophører.

Det foreslås endvidere, at kommunen i lighed med, hvad der
gælder i dag, skal afprøve personens rådighed, hvis der op-
står tvivl om denne.

Rådighedsafprøvningen kan fx ske ved at give personen et
tilbud efter kapitel 10 eller 11 i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats.

Hvis kommunen vurderer, at en person ikke har vilje til at
overtage et fleksjob, og dermed ikke står til rådighed, mister
personen retten til ledighedsydelse. Personen er trods den
manglende rådighed stadig visiteret til et fleksjob.

Kommunen kan ikke træffe afgørelse, om at en person ikke
står til rådighed for fleksjob, alene fordi kommunen eller
modtageren af ledighedsydelse ikke kan finde et fleksjob,

som personen kan klare. I denne situation skal kommunen
vurdere, om personen stadig opfylder betingelserne for et
fleksjob, og hvis ikke træffe afgørelse om, at den tidligere
visitation til fleksjob ophæves. Dette kan ske, hvis personen
fx er blevet så dårlig, at personen har ret til førtidspension,
eller hvis personens helbred fx på grund af nye behandlings-
muligheder er bedret, så personen ikke længere kan anses
for at have en varig og væsentlig nedsættelse af arbejdsev-
nen.

Af forslaget fremgår, i lighed med de gældende regler, at
hvis kommunen har påbegyndt en sag om førtidspension af
egen drift eller efter ansøgning fra personen, skal der fortsat
udbetales ledighedsydelse. Ledighedsydelsen kan udbetales,
så længe sagen behandles. Hvis der senere træffes afgørelse
om, at personen er berettiget til førtidspension, og der udbe-
tales pension for samme periode, som der er udbetalt ledig-
hedsydelse for, skal ledighedsydelsen tilbagebetales.

Det fremgår af forslaget, at når en person har mistet retten til
ledighedsydelse, kan personen igen få ledighedsydelse, når
personen på ny har opfyldt kravet om at være ansat i et flek-
sjob i 9 måneder inden for de seneste 18 måneder.

For at harmonisere reglerne om selvforskyldt ledighed for
personer, der modtager ledighedsydelse med de regler, der
gælder for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, foreslås
det, at en person, der ophører i eller afslår et fleksjob uden
en rimelig grund, ikke kan modtage ledighedsydelse i 3
uger. Det samme er tilfældet, hvis en person, der modtager
ledighedsydelse, ophører i eller afslår et tilbud efter lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats eller andre tilbud, der forbed-
rer den pågældendes mulighed for at få et fleksjob.

En sanktion kan kun gives, hvis personen er blevet tilbudt et
fleksjob eller har fået et tilbud efter lov om en aktiv beskæf-
tigelsesindsats eller andre tilbud, der kan forbedre den på-
gældendes mulighed for at få arbejde.

Hvis personen på grund af egne forhold uden en rimelig
grund ophører i eller afslår et fleksjob, er personen selvfor-
skyldt ledig.

I en vurdering af, om en person er selvforskyldt ledig ved
ophør i eller afslag på et fleksjob, skal altid indgå de konkre-
te forhold, der har ført til ophøret eller afslaget. Det kan fx
være, at der foreligger en aftale med arbejdsgiveren om, at
pågældende kan holde ferie ud over, hvad ferieloven tilla-
der. Hvis arbejdsgiveren efterfølgende afskediger den flek-
sjobvisiterede på denne baggrund, vil personen ikke være
selvforskyldt ledig, da årsagen til afskedigelsen ikke alene
beror på personens forhold.

Ved vurderingen af, om en person har afvist et tilbud, ind-
går, om den pågældende har afslået at tage imod et tilbud
om fleksjob eller et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats eller andre tilbud, som forbedrer den pågældendes
mulighed for at få et fleksjob. Herudover indgår også situati-
oner, hvor personens adfærd er af en sådan karakter, at per-
sonen må anses for at have afvist tilbuddet om fleksjob eller
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aktive tilbud, fx hvis personen i forbindelse med afgivelsen
af tilbuddet om fleksjob har så mange forbehold eller krav
til fleksjobbet, at det reelt skal sidestilles med en afvisning
af dette. Det samme vil gøre sig gældende ved tilbud efter
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.v.

Hvis en person har gentagne udeblivelser fra et tilbud, kan
det medføre, at den pågældende anses for ophørt i tilbuddet.
Det vil fx være tilfældet, hvis formålet med tilbuddet ikke
kan opnås på grund af gentagne udeblivelser.

Hvis den pågældende inden for en periode af 12 måneder fra
sidste ophør eller afslag igen uden rimelig grund ophører i
eller afviser et tilbud om fleksjob eller et tilbud efter lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats eller andre tilbud, der kan
forbedre den pågældende mulighed for at få et fleksjob, mi-
ster den pågældende retten til ledighedsydelse. Personen kan
igen få ledighedsydelse, når den pågældende har været ansat
i et fleksjob i 9 måneder inden for de seneste 18 måneder ef-
ter ophøret eller afslaget.

Med forslaget ændres der ikke på de rimelige grunde, som
hidtil har været gældende for personer, der er visiteret til
fleksjob.

Der henvises til lovforslagets bemærkninger til § 3, nr. 20.

2.2.7. Den aktive indsats for ledige fleksjobvisiterede

2.2.7.1. Gældende ret

Efter de gældende regler har jobcenteret pligt til at tilbyde
fleksjob til en person, der er visiteret til fleksjob. Det inde-
bærer, at den ledige ikke selv har pligt til at søge fleksjob,
men i princippet kan afvente, at jobcenteret finder et flek-
sjob til den pågældende. I kontaktforløbet med samtaler
hver 3. måned skal der dog fokuseres på, hvad jobcenteret
og den ledige selv gør for at finde et fleksjob.

Efter de gældende regler om rådighed er det en betingelse
for at kunne modtage ledighedsydelse, at den pågældende
står til rådighed for fleksjob. Hvis der opstår tvivl om rådig-
heden, skal kommunen vurdere denne fx ved anvendelse af
tilbud efter kapitel 10 eller 11 i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats. Efter de gældende regler fremgår det endvidere,
at hvis en modtager af ledighedsydelse ikke står til rådighed,
mister den pågældende retten til ledighedsydelse.

Kommunerne skal anvende tilbud efter kapitel 10 og 11 i
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats når kommunerne skal
vurdere, om den pågældende fortsat opfylder betingelserne
for fleksjob, og kan herudover give tilbud til en person, der
er visiteret til fleksjob, for at styrke den pågældendes mulig-
hed for at komme i fleksjob hurtigst muligt.

2.2.7.2. Den foreslåede ordning

Den aktive indsats skal hjælpe de fleksjobvisiterede tættere
på et fleksjob. Jobcentrene spiller i denne sammenhæng en
central rolle i forhold til at sikre, at der gøres en ekstra ind-

sats for denne gruppe af udsatte ledige, så flest muligt bliver
en del af arbejdsmarkedet.

Et element i reformen er, at personer som er visiteret til flek-
sjob, selv skal gøre en aktiv indsats for at få et job. Det fore-
slås derfor, at ledige fleksjobvisiterede aktivt skal søge flek-
sjob, og at de som i dag skal have en kontaktsamtale hver
tredje måned. Ved kontaktsamtalerne skal der følges op på
den aktive jobsøgning samt på, hvordan den ledige fleksjob-
visiterede hurtigst muligt kommer i fleksjob.

Samtidig skal ledige fleksjobvisiterede have den nødvendige
hjælp og støtte fra jobcenteret til at finde job.

Alle ledige fleksjobvisiterede skal derfor have ret til hjælp
og støtte fra jobcenteret til at finde arbejde. Da personer, der
er visiteret til fleksjob, er en mere sårbar gruppe end fx for-
sikrede ledige, vil jobcenteret have en særlig forpligtelse til
at yde bistand. Det betyder bl.a., at jobcenteret gennem en
løbende opfølgning og gennem relevante aktive tilbud skal
hjælpe den ledige med at finde et fleksjob.

Personer, der modtager ledighedsydelse, skal have samme
mulighed for tilbud som efter de gældende regler, der kan
medvirke til, at de forbedrer deres muligheder for at få et
fleksjob. Kommunerne vil dog fortsat have pligt til at anven-
de tilbud efter kapitel 10 eller 11 i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats i forbindelse med, at kommunen skal vurdere,
om den pågældende fortsat opfylder betingelserne for flek-
sjob. Se pkt. 2.2.6.2.

Det foreslås ligeledes, at ledige fleksjobvisiterede fortsat
skal have ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.

Samtidig foreslås det, at fleksjobvisiterede via Min Side på
Jobnet skal have adgang til digitale værktøjer, som skal un-
derstøtte deres aktive jobsøgning og deltagelse i den aktive
beskæftigelsesindsats. Der skal fra Min Side være adgang til
særligt tilpasset cv, tilpasset automatch og andre hjælpe-
værktøjer til jobsøgning. Det skal også være muligt at kunne
se aftaler i jobcenteret, huske-service ift. møder og aftaler
med jobcenteret og kunne selvbetjene i forhold til fraværs-
forhold (sygemelding og raskmelding). Desuden skal der
være adgang til relevant information om fleksjob m.v., bl.a.
til brug for kontakt med arbejdsgivere.

Der henvises til lovforslagets bemærkninger § 1, nr. 46 og
47 samt § 3, nr. 20.

2.2.8. Reglerne om tab af ret til statsrefusion afskaffes

2.2.8.1. Gældende ret

Efter de gældende regler i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats og lov om aktiv socialpolitik har kommunen ikke ret
til statsrefusion efter §§ 100 og 104 i en konkret sag for ud-
gifter til kontanthjælp, ledighedsydelse eller særlig ydelse til
personer, der er visiteret til fleksjob efter kapitel 13 i lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats, hvis kommunen ikke har til-
vejebragt grundlaget for afgørelsen om fleksjob, jf. § 70 a i
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lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller tilvejebragt
grundlag for vurderingen af, om betingelserne for fleksjob
fortsat er opfyldt, jf. § 74 c i lov om aktiv socialpolitik.

Retten til statsrefusion bortfalder i en periode på 36 måne-
der. I denne periode medregnes perioder, hvor personen har
været i fleksjob efter kapitel 13 i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats, perioder, hvor refusionen er bortfaldet efter §
100 og 104 i lov om aktiv socialpolitik, og perioder, hvor re-
fusionen er bortfaldet efter § 122, stk. 3, i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats.

2.2.8.2. Den foreslåede ordning

Det foreslås, at reglerne i fleksjobordningen afbureaukrati-
seres. Reglerne om sanktion i form af kommunernes tab af
refusion i 36 måneder, hvis revurderingen og visitationen
har været mangelfuld eller ikke er foretaget rettidigt, ophæ-
ves.

Der henvises til lovforslagets bemærkninger § 1, nr. 59 § 3,
nr. 29, og § 21, stk. 4.

2.2.9. Støtte i form af tilskud til selvstændigt erhvervsdriven-
de

2.2.9.1. Gældende ret

Selvstændigt erhvervsdrivende kan af jobcenteret få tilbud
om støtte i form af tilskud, hvis den selvstændige har en va-
rig og væsentlig begrænsning i arbejdsevnen. For at få støtte
i form af tilskud skal den selvstændigt erhvervsdrivende op-
fylde samme betingelser som lønmodtagere, der visiteres til
fleksjob. Derudover skal den selvstændig erhvervsdrivende
have drevet virksomheden som hovedbeskæftigelse, og per-
sonen skal inden for de seneste 24 måneder have drevet
virksomheden i væsentligt omfang i mindst 12 måneder.

Tilskuddet er afhængigt af graden af personens nedsatte ar-
bejdsevne. Tilskuddet kan maksimalt være ½ eller 2/3 af
den mindste overenskomstmæssige løn på området for nyan-
satte uden faglige kvalifikationer. Tilskuddet kan dog højst
beregnes ud fra et beløb på 453.444 kr. pr. år eller 235,67
kr. pr. time.

Det svarer til højst 226.722 kr. årligt eller 117,84 kr. pr. time
ved ½ tilskud og 302.297 kr. årligt eller 157,13 kr. pr. time
ved 2/3 tilskud af den mindste overenskomstmæssige løn.

Tilskuddet er ikke tidsbegrænset.

Efter gældende regler skal selvstændigt erhvervsdrivende,
der modtager støtte til fastholdelse af beskæftigelse i egen
virksomhed efter § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats, opfylde det almindelige beskæftigelseskrav for at få ret
til syge- og barseldagpenge. Retten til syge- og barseldag-
penge som selvstændig er betinget af, at der inden for de se-
neste 12 måneder har været udøvet selvstændig virksomhed
i mindst 6 måneder, heraf den seneste måned forud for fra-
været. Virksomheden skal være udøvet i mindst halvdelen af
den normale overenskomstmæssige ugentlige arbejdstid.

Fritids- eller hobbyvirksomhed vil dermed som udgangs-
punkt ikke give ret til syge- og barseldagpenge.

Beregningen af syge- og barseldagpenge til en selvstændig,
der modtager støtte i form af tilskud til fastholdelse af be-
skæftigelse i egen virksomhed, sker på grundlag af den ind-
tægt, pågældende har i virksomheden. Tilskuddet, som den
selvstændige modtager, indgår efter praksis ikke i beregnin-
gen. Hvis der er tegnet en sygedagpengeforsikring, er den
selvstændige dog sikret 2/3 af det højeste dagpengebeløb, og
ved sygdom fra 3. eller 1. fraværsdag.

Den selvstændige får udbetalt tilskuddet samt de beregnede
syge- eller barseldagpenge ved fravær på grund af sygdom
eller barsel.

2.2.9.2. Den foreslåede ordning

Det foreslås, at selvstændigt erhvervsdrivende fortsat skal
have mulighed for støtte i form af tilskud, hvis deres er-
hvervsevne er varigt og væsentligt nedsat. Kommunen skal
forelægge sagen for rehabiliteringsteamet, inden der første
gang træffes afgørelse om tilbud om støtte i form af tilskud.
Med baggrund i de særlige forhold, der gør sig gældende for
selvstændigt erhvervsdrivende, vil ordningen dog blive ju-
steret, så den fremover adskiller sig fra fleksjobordningen
for lønmodtagere.

Formålet med en særlig tilskudsordning til selvstændigt er-
hvervsdrivende er at give mulighed for, at den selvstændige
kan fortsætte beskæftigelsen i sin hidtidige virksomhed.
Derfor er det nødvendigt med en lempeligere visitation for
selvstændigt erhvervsdrivende end for lønmodtagere, idet
virksomheden risikerer at lukke, hvis den selvstændige ikke
kan passe den i perioden, hvor arbejdsevnen skal vurderes i
forhold til ethvert erhverv.

Virksomheden skal lige som i dag drives som hovedbeskæf-
tigelse i hele perioden med tilskud.

Ved første tilkendelse af tilskud skal virksomheden ligesom
i dag have været drevet i væsentligt omfang i mindst 12 må-
neder inden for de seneste 24 måneder. Det skal som efter
de gældende regler være muligt at se bort fra perioder på
indtil to år, hvor der er ydet godtgørelse for tabt arbejdsfor-
tjeneste efter lov om social service §§ 42 og 119 samt ydel-
ser efter lov om sygedagpenge og lov om ret til orlov og
dagpenge ved barsel. De nævnte perioder medfører en udvi-
delse af perioden på de 24 måneder, inden for hvilken virk-
somheden skal have været drevet i væsentligt omfang i sam-
menlagt 12 måneder.

Kravet om drift i væsentligt omfang i 12 måneder indenfor
de seneste 24 måneder skal kun være opfyldt første gang,
der gives tilbud om støtte i form af tilskud til en selvstæn-
digt erhvervsdrivende. En selvstændigt erhvervsdrivende,
som har modtaget tilskud i fem år, skal således ikke opfylde
kravet om nye 12 måneders drift i væsentligt omfang inden-
for 24 måneder ved et nyt tilbud om støtte i form af tilskud
for fem nye år.
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Det foreslås endvidere, at en selvstændig erhvervsdrivende –
i lighed med de gældende regler – højst kan modtage tilbud
om støtte i form af tilskud frem til folkepensionsalderen, jf.
§ 1 a i lov om socialpension. Der kan endvidere ikke ydes
støtte til selvstændigt erhvervsdrivende, der modtager før-
tidspension.

Det foreslås desuden, at det fortsat er en betingelse, at virk-
somheden er drevet her i landet. Det gælder ved tilkendelse
af tilskuddet og i hele perioden, hvor tilskuddet udbetales.

2.2.9.2.1. Tilkendelse af støtte i form af tilskud til bevarelse
af beskæftigelse i egen virksomhed

Det foreslås at indføre lempeligere visitationskrav til selv-
stændigt erhvervsdrivende, hvor der alene ses på arbejdsev-
nen i forhold til arbejdet i den selvstændige virksomhed. Det
er en betingelse, at den selvstændigt erhvervsdrivende har
en varig og væsentlig begrænsning i arbejdsevnen, som be-
tyder, at personen ikke kan varetage de arbejdsopgaver, der
kræves, for at drive virksomheden i væsentligt omfang. Det
vil derimod ikke være en betingelse, at den selvstændigt er-
hvervsdrivende har en generel nedsat arbejdsevne i forhold
til alle erhverv, således som det er påkrævet for at få tilkendt
fleksjob som lønmodtager.

Det foreslås, at kommunen skal forelægge sager om tilken-
delse af tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændige for
rehabiliteringsteamet, inden der træffes afgørelse herom.
Rehabiliteringsteamet skal afgive en indstilling om, hvorvidt
den selvstændigt erhvervsdrivendes arbejdsevne er nedsat i
et sådant omfang, at den pågældende er berettiget til tilskud
til bevarelse af beskæftigelsen i virksomheden. Rehabilite-
ringsplanens forberedende del danner grundlagt for rehabili-
teringsteamets behandling af sagen.

Jobcenteret skal på baggrund af rehabiliteringsplanens for-
beredende del umiddelbart kunne vurdere nedsættelsen af
arbejdsevnen, således at bl.a. afprøvning i anden virksom-
hed undgås. Dokumentationen for, at en selvstændigt er-
hvervsdrivende opfylder betingelserne for at få tilbud om
støtte i form af tilskud for fortsat at kunne drive virksomhe-
den, sker som led i udarbejdelsen af rehabiliteringsplanens
forberedende del. Planens forberedende del skal som mini-
mum indeholde følgende:
1) en beskrivelse af personens beskæftigelsesmæssige, so-

ciale og helbredsmæssige ressourcer og udfordringer,
2) beskrivelse af personens arbejdsopgaver i den selv-

stændige virksomhed, herunder hvilke opgaver den på-
gældende har svært ved at påtage sig, og

3) oplysning om, hvor mange timer personen kan arbejde
i virksomheden om ugen.

3) Som udgangspunkt anses arbejdsevnen ikke for væ-
sentligt nedsat i forhold til den selvstændiges virksom-
hed, hvis personen i gennemsnit kan arbejde i virksom-
heden mere end 20 timer om ugen.

Kommunen udarbejder i rehabiliteringsplanens forbereden-
de del en systematisk beskrivelse af den enkelte borgers res-

sourcer og udfordringer i forbindelse med drift af virksom-
heden, hvor alle relevante forhold i borgerens samlede situa-
tion indgår, fx også borgerens sociale kompetencer, fritids-
interesser m.v. Det skal fremgå af beskrivelsen, hvis perso-
nen arbejder ved siden af driften af virksomheden. Hvis det
er første gang personen tilkendes tilskud, skal det desuden
fremgå af rehabiliteringsplanen, om personen har udøvet
den selvstændige virksomhed i mindst 12 måneder inden for
de seneste 24 måneder inden første tilkendelse af tilskud i et
omfang, der kan sidestilles med lønarbejde i over 30 timer
pr. uge.

Konstaterer jobcenteret, at en selvstændigt erhvervsdriven-
de, som får støtte i form af tilskud til bevarelse af beskæfti-
gelsen i egen virksomhed, arbejder i væsentligt omfang med
andet arbejde, skal jobcenteret vurdere, om personen fortsat
opfylder betingelserne for ret til tilbud om støtte i form af
tilskud. Det skal sikre, at personen lægger de timer i virk-
somheden, som personen er i stand til, og derved udnytter
sin arbejdsevne mest muligt i virksomheden.

Jobcenteret skal foretage en konkret vurdering af, om der er
tale om andet arbejde i væsentligt omfang. Det taler for væ-
sentligt omfang, hvis arbejdet er af mere fast karakter, per-
sonen i gennemsnit arbejder fem timer eller mere om ugen,
personen driver anden sideløbende virksomhed mere end et
par timer om ugen, eller at personen arbejder på fuld tid i
visse perioder om året.

Det foreslås, at jobcenteret mindst hvert 2½ år skal følge op
på, om der er sket ændringer i den selvstændiges forhold.
Jobcenteret er ikke forpligtet til at forelægge sagen for reha-
biliteringsteamet, men jobcenteret kan vælge at gøre det,
hvis det finder det nødvendigt. Det er her en forudsætning
for at tilskuddet kan fortsætte, at den selvstændige godtgør
over for jobcenteret, at den pågældende personligt deltager i
driften af virksomheden, og at arbejdsvilkårene er tilrettelagt
i overensstemmelse med den nedsatte arbejdsevne. Det er
også en forudsætning for fortsat udbetaling af støtte i form
af tilskud, at overskud og underskud fra virksomheden op-
lyses til told- og skatteforvaltningen, og at virksomheden le-
verer varer eller ydelser mod vederlag. Den selvstændigt er-
hvervsdrivende skal endvidere give andre oplysninger, der
dokumenterer, at der reelt er tale om drift af selvstændig
virksomhed fx årsregnskab.

Jobcenteret skal efter 4½ år udarbejde en status for at vurde-
re, om den pågældende er berettiget til en ny periode med
støtte i form af tilskud på grund af en varig og væsentlig
nedsættelse af arbejdsevnen. Jobcenteret vil normalt kunne
træffe afgørelse på baggrund af den udarbejde status, og skal
derfor ikke forelægge sagen for rehabiliteringsteamet. Hvis
jobcenteret vurderer, at der på ny er behov for en tværfaglig
afklaring for at kunne træffe afgørelse, kan jobcenteret fore-
lægge sagen for rehabiliteringsteamet. Konstaterer jobcente-
ret, at en selvstændigt erhvervsdrivende ikke opfylder betin-
gelserne for at få tilskuddet, skal jobcenteret træffe afgørelse
herom.
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Der vil blive fastsat nærmere regler om kommunernes vur-
dering af, om der kan gives tilbud om støtte i form af tilskud
til selvstændigt erhvervsdrivende og kravene til indholdet af
rehabiliteringsplanens forberedende del.

2.2.9.2.2. Visitation ved ophør med drift af virksomhed med
tilskud

Den selvstændigt erhvervsdrivende mister retten til tilskud,
hvis personen ophører med drift af den virksomhed, der gi-
ves tilskud til. Hvis personen ønsker at overgå til fleksjob-
ordningen for lønmodtagere, vil den pågældende skulle visi-
teres på ny og opfylde visitationskravene for fleksjob for
lønmodtagere. Opfylder personen ikke kravene for at kunne
få fleksjob som lønmodtager, vil personen muligvis kunne
være berettiget til dagpenge, hvis personen har bevaret med-
lemskabet af a-kassen. Personen skal dog opfylde samtlige
betingelser for ret til dagpenge, herunder kravet om rådig-
hed og beskæftigelse. Drift af selvstændig virksomhed med
støtte i form af tilskud efter denne bestemmelse kan ikke
regnes med til opfyldelse af beskæftigelseskravet for ret til
dagpenge. Personen kan desuden have mulighed for at få
kontanthjælp, hvis den pågældende opfylder de almindelige
betingelser for dette.

En selvstændigt erhvervsdrivende, som har fået tilkendt til-
skud efter § 75, og som bliver ledig efter ophør med drift af
virksomheden, kan overgå til fleksjobordningen for lønmod-
tagere uden at skulle visiteres på ny. Det skyldes, at perso-
nen allerede ved tilkendelsen fik vurderet, at arbejdsevnen
var varigt og væsentligt nedsat i forhold til ethvert erhverv.
Personen vil således kunne modtage ledighedsydelse på
samme vilkår som personer visiteret til fleksjob for lønmod-
tagere.

2.2.9.2.3. Tilskuddets størrelse

Det foreslås, at de selvstændigt erhvervsdrivende, der før lo-
vens ikrafttræden får støtte i form af tilskud til bevarelse af
beskæftigelse i egen virksomhed, fortsætter efter de hidtidi-
ge regler om tilskud, jf. pkt. 2.2.9.1 om de gældende regler.

Selvstændigt erhvervsdrivende, der efter lovens ikrafttrædel-
se får tilbud om støtte i forbindelse med drift af selvstændig
virksomhed, får et tilskud på 125.000 kr. Tilskuddet nedsæt-
tes med 30 pct. af en beregnet årsindtægt i virksomheden og
anden arbejdsindkomst. Tilskuddet vil være fuldt aftrappet
ved et overskud på ca. 415.000 kr. årligt.

Nedsættelsen af tilskuddet beregnes én gang årligt på bag-
grund af de to bedste regnskabsår inden for de seneste tre år.
Har virksomheden været drevet i mindre end to år, beregnes
årsindtægten med baggrund i seneste hele regnskabsår.
Kommunen beregner årsindtægten i virksomheden efter de
samme principper, som danner grundlag for beregning af
dagpengesatsen til selvstændige i bekendtgørelse om bereg-
ning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende.
Derudover nedsættes tilskuddet med 30 pct. af arbejdsind-
komsten i beregningsperioden for årsindtægten.

Kommunen udbetaler månedligt 1/12 af det årligt beregnede
tilskud til tilskudsmodtagerens Nem-konto.

2.2.9.2.4. Beregning af årsindtægten

Det foreslås, at årsindtægten opgøres med udgangspunkt i
virksomhedens skattemæssige overskud/underskud, der re-
guleres, så grundlaget for beregningen bliver udtryk for den
selvstændigt erhvervsdrivendes hidtidige arbejdsfortjeneste
ved drift af selvstændig virksomhed. Renteindtægter og -ud-
gifter og andre finansielle poster, der vedrører finansiering
af selve driften og forrentning af virksomhedens egenkapi-
tal, indgår ikke i beregningsgrundlaget. Der vil blive fastsat
nærmere regler om opgørelsen af årsindtægten for de for-
skellige virksomhedsformer, svarende til den opgørelse som
finder anvendelse ved beregning af dagpengesatsen til selv-
stændigt erhvervsdrivende.

Efter forslaget skal arbejdsindkomst kun nedsætte tilskuddet
én gang. Er arbejdsindkomsten medregnet i virksomhedens
årsindkomst, skal den ikke også nedsætte tilskuddet som an-
den arbejdsindkomst.

2.2.9.2.5. Dagpenge ved sygdom og barsel

Det foreslås, at selvstændigt erhvervsdrivende, der får til-
kendt støtte i form af tilskud fra jobcenteret til at fastholde
beskæftigelse i egen virksomhed efter § 70 g i lov om en ak-
tiv beskæftigelsesindsats, ikke skal opfylde det almindelige
beskæftigelseskrav i syge- og barseldagpengeloven for at
kunne opnå ret til syge- og barseldagpenge. Derved sikres,
at den selvstændigt erhvervsdrivende, der ikke kan drive
virksomhed i væsentligt omfang under modtagelsen af til-
skud, også vil kunne opnå ret til syge- og barseldagpenge.

Selvstændigt erhvervsdrivende, der modtager støtte i form af
tilskud til at fastholde beskæftigelsen i virksomheden efter
70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, vil derved altid
opfylde beskæftigelseskravet for ret til syge- og barseldag-
penge. Der vil fortsat først være ret til sygedagpenge efter 2
ugers sygdom. Den selvstændigt erhvervsdrivende vil lige-
som andre selvstændige kunne tegne en sygedagpengefor-
sikring, så den selvstændige får ret til sygedagpenge fra 1.
eller 3. fraværsdag.

Endvidere foreslås, at beregningen af syge- og barseldag-
penge til den selvstændigt erhvervsdrivende med tilskud ef-
ter § 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal ske
efter de nuværende regler for selvstændigt erhvervsdriven-
de. Den selvstændige modtager under sygdom eller barsel
tilskuddet og de beregnede syge- eller barseldagpenge.

Der henvises til lovforslagets bemærkninger til § 5, nr. 6 og
7 samt § 6, nr. 4 og 5.

2.2.9.2.6. Støtte i form af tilskud til selvstændigt erhvervs-
drivende tilkendt før den 1. januar 2013

Det foreslås, at selvstændigt erhvervsdrivende, som aktuelt
får tilskud til bevarelse af beskæftigelsen i egen virksomhed,

48



kan fortsætte driften af deres virksomhed efter gældende til-
skudsmodel, hvor tilskuddet højst svarer til 226.722 kr. år-
ligt ved ½ tilskud og 302.297 kr. årligt ved 2/3 tilskud
(2012-niveau).

Selvstændigt erhvervsdrivende, som før den 31. december
2012 har fået tilkendt tilskud efter § 75, er blevet visiteret til
fleksjobordningen på lige vilkår med lønmodtagere. Jobcen-
teret har derfor pligt til at følge op på disse personer efter
samme regler, som gælder for en person, som har fået til-
kendt fleksjob som lønmodtager. Det foreslås, at jobcente-
rets opfølgning på personer, som er tilkendt tilskud efter §
75, fortsat skal være den samme, som gælder for personer i
lønmodtagerfleksjob.

2.2.9.2.7. Notifikation til EU-Kommissionen

Da forslaget om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende
skal notificeres over for EU-Kommissionen, som skal god-
kende ordningen, kan forslaget få en anden ikrafttræden end
de øvrige forslag. Efter forslaget fastsætter beskæftigelses-
ministeren derfor tidspunktet for ikrafttræden af muligheden
for, at selvstændigt erhvervsdrivende kan få udbetalt et til-
skud til, at den selvstændige kan fastholde sin beskæftigelse
i den selvstændige erhvervsvirksomhed

Der henvises til lovforslagets bemærkninger § 1, nr. 41, og §
20, stk. 4 (ikrafttrædelsesbestemmelse).

2.2.10. Indbetaling af bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægs-
pension

2.2.10.1. Indbetaling af ATP-bidrag af ydelse under res-
sourceforløb

2.2.10.1.1. Gældende ret

Efter § 79 i lov om aktiv socialpolitik indbetales der bidrag
til Arbejdsmarkedets Tillægspension for personer, der mod-
tager kontanthjælp, revalideringsydelse og ledighedsydelse.

2.2.10.1.2. Den foreslåede ordning

Det foreslås, at der også skal indbetales ATP-bidrag af ydel-
sen under ressourceforløb.

På den måde sikres det, at personer, der i længere tid modta-
ger ydelse under ressourceforløb, ikke skal blive væsentligt
ringere stillet end andre, når de skal have udbetalt Arbejds-
markedets Tillægspension.

Ressourceforløbsydelse lægger sig i andre sammenhænge op
ad kontanthjælpsreglerne, fx i forhold til beregning af ydel-
sens størrelse, jf. forslaget til

om aktiv socialpolitik). Efter lovens § 79 skal der ikke beta-
les ATP-bidrag af kontanthjælp i de første 6 måneder. Reg-
len skal ses i forhold til, at kontanthjælp som udgangspunkt
er en midlertidig ydelse, hvor personen typisk kommer fra
beskæftigelse og efterfølgende vender tilbage i beskæftigel-

se eller til anden offentlig forsørgelse, hvor der indbetales
ATP-bidrag.

Det foreslås, at der ikke skal være en tilsvarende karensperi-
ode for indbetaling af ATP-bidrag af ressourceforløbsydel-
sen, idet disse personer typisk kommer fra længerevarende
perioder med anden offentlig forsørgelse, og ressourcefor-
løbsydelse ikke har samme midlertidige karakter som kon-
tanthjælp.

Det foreslås, at ydelsen under ressourceforløb efter fradrag
for arbejde og pensioner mindst skal være på 13.732 kr.
(2012) for forsørgere eller 10.335 kr. (2012) for ikke-forsør-
gere, før der indbetales ATP-bidrag af ydelsen. Dette svarer
til kravet for størrelsen på kontanthjælp, revalideringsydelse
og ledighedsydelse for indbetaling af ATP-bidrag af disse
ydelser.

Det foreslås, at 1/3 af bidraget betales af ydelsesmodtageren,
og 2/3 af staten. Dette svarer til finansieringen af ATP-bi-
drag af kontanthjælp, revalideringsydelse og ledighedsydel-
se.

2.2.10.2. Indbetaling af ATP-bidrag af fleksløntilskud

2.2.10.2.1. Gældende ret

Efter de gældende regler har en person, der er visiteret til
fleksjob, ret til ansættelse i fleksjob på fuld løn, medmindre
personen forud for visitationen var i deltidsbeskæftigelse i
længere tid.

Under fleksjobbet betaler arbejdsgiveren fuld løn samt ind-
betaler ATP-bidrag efter de almindelige regler for indbeta-
ling af ATP-bidrag for beskæftigede. Hvis fuldtidsansættel-
sen er på mindst 117 timer om måneden, indbetales der
ATP-bidrag med den fulde sats efter den ATP-sats, som per-
sonen er omfattet af (A-, B-, C-, D-, E- eller F-sats). Hvis
ansættelsen er på mellem 79 og 116 timer om måneden, ind-
betales der ATP-bidrag med 2/3 af personens ATP-sats, og
hvis ansættelsen er på mellem 39 og 78 timer om måneden,
indbetales der ATP-bidrag med 1/3 af personens ATP-sats.
Hvis ansættelsen er på mindre end 39 timer om måneden,
indbetales der ikke ATP-bidrag.

Den ansatte i et fleksjob betaler selv 1/3 af ATP-bidraget, og
arbejdsgiveren betaler de resterende 2/3.

2.2.10.2.2. Den foreslåede ordning

Efter forslaget i § 1, nr. 40, ændres fleksjobordningen såle-
des, at arbejdsgiveren betaler ordinær løn inkl. pension og
ATP-bidrag for det antal arbejdstimer, der er aftalt. Kommu-
nen supplerer med et tilskud, der reguleres på baggrund af
lønindtægten. Tilskuddet udbetales direkte til den ansatte i
et fleksjob.

Ændringen af aflønningen af fleksjob indebærer, at der ale-
ne indbetales bidrag fra arbejdsgiveren til pension og ATP
for en mindre del af vederlæggelsen i fleksjobbet end efter
de gældende regler.
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For at sikre, at den ansattes pensionsvilkår ikke forringes
markant som følge af ændringen af aflønningen i fleksjob,
foreslås det, at den ansatte i et fleksjob skal indbetale et for-
højet bidrag til ATP af fleksløntilskuddet.

Det foreslås, at bidraget er på 5 pct. af den ansattes fleksløn-
tilskud, dog maksimalt 500 kr. om måneden. Kommunen til-
bageholder bidraget til ATP ved udbetalingen af fleksløntil-
skuddet.

Det foreslås også, at der ud over den ansattes bidrag til ATP,
indbetales et bidrag til ATP for antallet af timer med flek-
sløntilskud. Antallet af timer med fleksløntilskud beregnes
som forskellen mellem 37 timer om ugen og antallet af løn-
timer, der er indberettet fra fleksjobansættelsen til indkomst-
registret, jf. lov om et indkomstregister.

Det foreslås, at ATP-bidraget udgør 2/3 af A-bidragssatsen
efter § 15, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspensi-
on, hvilket svarer til 1,12 kr. pr. time (2012).

Hvis antallet af løntimer i fleksjobansættelsen er så lavt, at
der ikke indbetales ATP-bidrag af lønnen (mindre end 9 ti-
mer om ugen eller 39 timer om måneden), foreslås det, at
der indbetales et fuldt A-bidrag til ATP, svarende til 270 kr.
om måneden.

Bidraget beregnes og indbetales af kommunen. Staten yder
100 pct. refusion for dette bidrag.

Der henvises til lovforslagets bemærkninger til § 1, nr. 53, §
3, nr. 21 og 22, samt til § 8, nr. 1 og 2.

2.3. Mulighed for beskæftigelsestilbud til førtidspensionister

2.3.1. Gældende ret

I dag kan førtidspensionister få tilbud om løntilskud efter
kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. De har
også mulighed for at få hjælp i jobcenteret til at finde et løn-
tilskudsjob.

2.3.2. Den foreslåede ordning

Det foreslås, at førtidspensionister også skal have mulighed
for at få tilbud om vejledning og opkvalificering samt virk-
somhedspraktik efter henholdsvis kapitel 10 og 11 i lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats. Det er kommunen, der be-
slutter, om der er grundlag for at give disse tilbud.

Derudover foreslås det, at førtidspensionister, der selv øn-
sker det, skal have ret til tre afklaringssamtaler i jobcentret.

2.4. Førtidspension og merudgiftsydelse

2.4.1. Ændrede aldersgrænser og procedurer forud for til-
kendelse af førtidspension

2.4.1.1. Gældende ret

Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra 18 år til
folkepensionsalderen, hvis de opfylder en række generelle
betingelser, herunder om indfødsret, bopæl og optjening.

Det er endvidere en betingelse for at få tilkendt førtidspensi-
on, at arbejdsevnen er varigt nedsat, og at nedsættelsen er af
et sådant omfang, at pågældende uanset mulighederne for
støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder be-
skæftigelse i fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selv-
forsørgende ved indtægtsgivende arbejde. Det afgørende for,
om der kan påbegyndes en sag om førtidspension, og om der
kan tilkendes førtidspension, er derfor borgerens arbejdsev-
ne.

Kommunalbestyrelsen skal behandle en henvendelse om
førtidspension i forhold til alle de muligheder, der findes for
at yde hjælp efter den sociale lovgivning, jf. § 5 i lov om
retssikkerhed og administration på det sociale område.
Kommunen skal ud fra en helhedsvurdering træffe afgørelse
om, hvilket forsørgelsesgrundlag der er det rigtige i den
konkrete sag i forhold til alle de muligheder, der er for at få
hjælp efter den sociale lovgivning.

For at kunne få tilkendt førtidspension, er det en betingelse,
at arbejdsevnen er varigt nedsat i forhold til ethvert erhverv.
Hvis arbejdsevnen kan forbedres gennem aktivering, revali-
dering eller andre forebyggende foranstaltninger, således at
pågældende vil kunne henvises til at søge beskæftigelse på
det normale arbejdsmarked eller i fleksjob, kan der ikke til-
kendes førtidspension. Varighedskravet understreger, at ar-
bejdsevnekriteriet er et fremadrettet begreb, der fokuserer på
ressourcer, hvor alle relevante muligheder for at udvikle res-
sourcerne skal være afprøvet. Ved vurdering af om varig-
hedskriteriet er opfyldt, skal det samtidig undersøges, om
der er konkrete og realistiske behandlingsmuligheder.

I forbindelse med sagsbehandlingen kan en lægekonsulent
bistå kommunen med at klarlægge indholdet af den lægelige
dokumentation, ligesom lægekonsulenten kan pege på, hvil-
ke helbredsmæssige oplysninger der eventuelt mangler. Der
findes ikke bindende regler om lægekonsulenters medvirken
i sager om førtidspension, da der ikke i gældende lovgivning
er hjemmel til at udstede regler på området.

Påbegyndelsen af en sag om førtidspension forudsætter som
hovedregel, at alle relevante muligheder for at forbedre ar-
bejdsevnen har været afprøvet i praksis, og at der foreligger
dokumentation for, at arbejdsevnen ikke varigt kan forbed-
res.

I lov om social pension er der fastsat særlige betingelser i
forhold til dokumentationsgrundlaget for en afgørelse om
førtidspension. Behandlingen af alle sager om førtidspensi-
on skal uanset efter hvilken regel, sagen er påbegyndt, ske
ved anvendelse af arbejdsevnemetodens krav til undersøgel-
se af arbejdsevne samt om sagsbehandling og fremgangsmå-
de i forbindelse med påbegyndelse og behandling af sager
om førtidspension. Reglerne er fastsat i bekendtgørelse nr.
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1402 af 13. december 2006 om beskrivelse, udvikling og
vurdering af arbejdsevne (Arbejdsevnebekendtgørelsen).

I visse særlige tilfælde, kan førtidspensionssagen dog påbe-
gyndes uden, at de relevante muligheder for at forbedre ar-
bejdsevnen har været afprøvet i praksis. Det kan fx være i
tilfælde, hvor en praktisk afprøvning vil være åbenbar for-
målsløs. Kommunen træffer afgørelse om sagens overgang
til behandling efter reglerne om førtidspension, når det er
dokumenteret, eller det på grund af særlige forhold er helt
åbenbart, at pågældendes arbejdsevne ikke kan forbedres
ved aktiverings-, revaliderings- og behandlingsmæssige
samt andre foranstaltninger.

Det er jobcentret, der efter gældende regler indstiller, at der
påbegyndes en sag om førtidspension, til den del af den
kommunale forvaltning, der træffer afgørelse om førtidspen-
sion. Afgørelse om førtidspension træffes af den del af den
kommunale forvaltning, der har kompetencen hertil, efter en
selvstændig vurdering. Grundlaget for vurderingen af, om
der kan tilkendes førtidspension, skal bestå af
– n redegørelse for, at arbejdsevnen ikke kan forbedres,
– n redegørelse for den pågældendes ressourcer samt mu-

lighederne for at anvende og udvikle dem,
– n faglig forklaring på, hvorfor pågældendes arbejdsevne

anses for varigt nedsat,
– n faglig forklaring på, at arbejdsevnen ikke lader sig an-

vende til selvforsørgelse uanset mulighederne for støtte
efter den sociale eller anden lovgivning, eller

– n angivelse af en eller flere konkrete arbejdsfunktioner,
som den pågældende med sin nedsatte arbejdsevne anses
for at kunne udføre.

Kommunen skal udarbejde en redegørelse for den pågæl-
dendes ressourcer, og de muligheder der er for at anvende
eller udvikle dem. Redegørelsen skal udarbejdes i et samar-
bejde med borgeren, og borgerens egen opfattelse af res-
sourcerne og mulighederne for at udvikle/anvende dem skal
fremgå. I tilfælde af, at det ikke er muligt at forbedre ar-
bejdsevnen, skal der redegøres herfor. Redegørelsen vil ofte
kunne baseres på den dokumentation, der er indhentet i for-
bindelse med, at kommunen har truffet afgørelse om at på-
begynde sagen.

På grundlag af redegørelsen skal der udarbejdes en faglig
forklaring - en dokumenteret vurdering af, om arbejdsevnen
er varigt nedsat, og om det er i et sådant omfang, at den på-
gældende ikke vil kunne blive selvforsørgende, eller om
vedkommende på trods af den nedsatte arbejdsevne må an-
ses for at kunne blive selvforsørgende gennem beskæftigel-
se. Hvis det sidste er tilfældet, skal kommunen i forbindelse
med afslag på tilkendelse af førtidspension angive en eller
flere konkrete arbejdsfunktioner, som borgeren vil kunne
udføre.

Disse krav til dokumentationsgrundlaget skal være styrende
for sagsbehandlingen, og dokumentationen skal fremgå af
afgørelsen om tilkendelse eller afslag på førtidspension.
Hensigten med kravene i lovens § 19 er at opnå en større

ensartethed i sagsbehandlingen, medinddragelse af borge-
ren, ligebehandling og et dokumenteret grundlag for den en-
delige afgørelse.

En borger har mulighed for at anmode kommunen om, at
der alene tages stilling til spørgsmålet om førtidspension. I
sådanne tilfælde træffer kommunen afgørelse om, at sagen
på det foreliggende dokumentationsgrundlag overgår direkte
til behandling efter reglerne om førtidspension. Sagen er på-
begyndt den dato, kommunen træffer afgørelse om, at sagen
på det foreliggende dokumentationsgrundlag overgår til be-
handling efter reglerne om førtidspension.

Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om tilkendelse af
førtidspension, når det efter en samlet faglig vurdering af de
foreliggende oplysninger må anses for dokumenteret, at en
person ikke kan blive selvforsørgende, jf. lovens § 16.

Ved lov nr. 1386 af 28. december 2011, lov om ændring af
lov om social pension (Forhøjelse af folkepensionsalder,
indførelse af seniorførtidspension m.v.) er der med virkning
fra 1. januar 2014 indført regler om seniorførtidspension.
Efter disse regler har personer med langvarig og aktuel til-
knytning til arbejdsmarkedet og som har højest 5 år til folke-
pensionsalderen en særlig mulighed for at ansøge kommu-
nen om førtidspension (seniorførtidspension).

Kommunen skal træffe afgørelse om, at en sag overgår til
behandling efter reglerne om førtidspension på det forelig-
gende dokumentationsgrundlag, når ansøgeren er 5 år eller
kortere tid fra folkepensionsalderen og har haft en langvarig
og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet. Der skal ikke
iværksættes beskæftigelsesrettede tilbud, herunder arbejds-
prøvninger og andre forsøg på at udvikle arbejdsevnen.
Kommunen kan dog indhente nye oplysninger, fx helbreds-
mæssige, til brug for sagens afgørelse. Kommunalbestyrel-
sen træffer afgørelse om ret til førtidspension inden for 6
måneder fra det tidspunkt, kommunen har modtaget ansøg-
ningen.

2.4.1.2. Den foreslåede ordning

I henhold til ”Aftale om en reform af førtidspension og flek-
sjob” af 30. juni 2012, foreslås det, at der fremover som ud-
gangspunkt ikke kan tilkendes førtidspension til personer
under 40 år. Formålet er, at flest muligt skal i arbejde og for-
sørge sig selv og at begrænse adgangen til førtidspension.

Det foreslås dog, at personer i alderen 18 til 39 år kan til-
kendes førtidspension, hvis det er dokumenteret eller det på
grund af særlige forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnen ik-
ke kan forbedres.

Det fremgår af aftalen af 30. juni 2012, at personer under 40
år som udgangspunkt ikke skal have førtidspension. De skal
i stedet gennemføre et individuelt tilrettelagt ressourceforløb
med henblik på at få eller bibeholde en tilknytning til ar-
bejdsmarkedet. For at få tilkendt førtidspension er det yder-
ligere en betingelse – som efter de hidtil gældende regler - at
personens arbejdsevne er varigt nedsat, og at nedsættelsen er
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af et sådant omfang, at pågældende uanset mulighederne for
støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder be-
skæftigelse i fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selv-
forsørgende ved indtægtsgivende arbejde.

Det foreslås, at der - set i forhold til hidtidige praksis - skal
være et større fokus på den enkeltes ressourcer og på at ud-
vikle den enkeltes arbejdsevne. Personer, der er i risiko for
at ende på førtidspension, skal derfor som udgangspunkt ha-
ve tilbud om deltagelse i et eller eventuelt flere ressource-
forløb med henblik på at udvikle arbejdsevnen og dermed
undgå at ende på førtidspension. Ressourceforløb skal sikre
en tidligere, tværfaglig og sammenhængende indsats for at
forebygge førtidspension. Et ressourceforløb kan vare fra
1-5 år. Der henvises til pkt. 2.1.5.2.

Det foreslås, at det er en forudsætning for at træffe afgørelse
om førtidspension, at der er udarbejdet en rehabiliterings-
plan. For at kunne træffe afgørelse om tilkendelse af førtids-
pension, skal rehabiliteringsplanen udgøre den centrale do-
kumentation for, at borgerens arbejdsevne er væsentligt og
varigt nedsat i et sådant omfang, at vedkommende ikke er
eller kan blive i stand til at forsørge sig selv ved arbejde,
heller ikke i et fleksjob. Som udgangspunkt er det en forud-
sætning for tilkendelse af førtidspension, at borgeren har
deltaget i mindst et ressourceforløb, med henblik på at ud-
vikle arbejdsevnen.

Det foreslås, at der i alle kommuner oprettes et rehabilite-
ringsteam, og at det er en forudsætning for at træffe afgørel-
se om førtidspension, at borgerens sag har været forelagt
teamet. For at sikre en tværfaglig indsats og vurdering skal
rehabiliteringsteamet være bredt sammensat af personer fra
beskæftigelses-, social-, sundheds- og undervisningsområ-
det.

Den fremtidige vurdering af arbejdsevnen og dokumentatio-
nen herfor foreslås løbende at ske i rehabiliteringsplanen via
en tværfaglig indsats i de tre spor (beskæftigelse, social og
sundhed) samt ved den øvrige løbende dokumentation i sag-
en.

I sager, hvor det er helt åbenbart, at arbejdsevnen er varigt
nedsat og ikke kan forbedres ved deltagelse i et ressource-
forløb eller andre foranstaltninger, kan der dog påbegyndes
en sag om førtidspension uden, at muligheden for at forbed-
re arbejdsevnen har været afprøvet via et ressourceforløb.
Det svarer til de hidtil gældende regler i lovens § 18 om, at
kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at sagen overgår
til behandling efter reglerne om førtidspension, når det er
dokumenteret eller det på grund af særlige forhold er helt
åbenbart, at pågældendes arbejdsevne ikke kan forbedres
ved aktiverings-, revaliderings- og behandlingsmæssige
samt andre foranstaltninger. Som noget nyt vil det også i så-
danne sager være en forudsætning for at træffe afgørelse om
førtidspension, at sagen har været forelagt rehabiliterings-
teamet. Specielt i sager, hvor der fx er tale om en akut livs-
truende sygdom uden behandlingsmuligheder, skal sagsbe-
handlingen ske hurtigt. Sagen kan om nødvendigt forelæg-

ges rehabiliteringsteamet uden personlig kontakt og uden
borgerens deltagelse i mødet.

Det foreslås af lovtekniske årsager, med henblik på at få af-
fattet §§ 17-19 i lov om social pension, som affattet ved
denne lovs § 11, nr. 2, i sin helhed, at de regler om senior-
førtidspension, der fremgår af lov nr. 1386 af 28. december
2011, nyaffattes i denne lov.

Det foreslås, at reglerne om seniorførtidspension, jf. § 1, nr.
3-9 i lov nr. 1386 af 28. december 2011 ophæves og videre-
føres, ved indarbejdelse i dette lovforslag, med de konse-
kvenser, der følger af at sagen forelægges kommunens reha-
biliteringsteam.

Det er fortsat kommunen, der træffer afgørelse om, hvorvidt
betingelserne for at sagen kan behandles efter reglerne om
seniorførtidspension er opfyldt. Betingelserne er, at ansøger
er 5 år eller mindre fra folkepensionsalderen og at pågæl-
dende har haft en langvarig og aktuel tilknytning til arbejds-
markedet. Hvis kommunen træffet afgørelse om, at ansøger
ikke opfylder betingelserne for at få behandlet sagen efter
reglerne om seniorførtidspension, skal sagen ikke forelæg-
ges rehabiliteringsteamet.

Reglerne om seniorførtidspension træder, som efter gælden-
de regler, i kraft den 1. januar 2014.

Forslaget om at alle borgere, der er i risiko for at ende på
førtidspension, skal have udarbejdet en rehabiliteringsplan,
hvori der redegøres for borgerens ressourcer, kompetencer
samt indsatser, der har været iværksat for at forbedre ar-
bejdsevnen, indebærer, at det fremover er rehabiliteringspla-
nen, der udgør det væsentligste dokumentationsgrundlag for
vurderingen af, om en borger opfylder kriterierne for at få
tilkendt førtidspension.

Rehabiliteringsplanen består af to dele. Planens del ét, som
er den forberedende del, danner grundlag for sagens behand-
ling i teamet. Planens del to, som er indsatsdelen, udarbejdes
på baggrund af et eller flere møder i teamet og beskriver den
tværfaglige indsats, der iværksættes som led i ressourcefor-
løbet. Indsatsdelen udarbejdes kun for personer, der tilbydes
et ressourceforløb.

Rehabiliteringsplanen udarbejdes i samarbejde med perso-
nen. Det er vigtigt at sikre, at personen har ejerskab til egen
sag.

I rehabiliteringsplanens forberedende del beskrives borge-
rens uddannelses- og beskæftigelsesmål og borgerens be-
skæftigelsesmæssige ressourcer. Derudover redegøres der
for, hvilke barrierer borgeren og sagsbehandleren ser i for-
hold til at opnå beskæftigelse eller påbegynde en uddannel-
se. Det er bl.a. vigtigt, at det fremgår, hvordan personen op-
fatter sin helbredssituation, og om personen selv opfatter, at
der er helbredsproblemer af betydning for personens evne til
at påtage sig et arbejde. Der skal foretages en systematisk
beskrivelse af den enkelte borgers ressourcer og udfordrin-
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ger, hvor alle relevante forhold i borgerens samlede situati-
on indgår.

Det foreslås, at rehabiliteringsplanen udarbejdes efter regler
fastsat af beskæftigelsesministeren efter drøftelse med soci-
al- og integrationsministeren.

Reglerne vil bygge videre på det metodiske udgangspunkt,
der blev etableret ved indførelsen af arbejdsevnemetoden –
herunder kravene til fælles systematik i beskrivelsen af bor-
gerens ressourcer og muligheder. Beskrivelsen skal afdække
alle relevante forhold i borgerens samlede situation – herun-
der beskæftigelsesmæssige, sociale og helbredsmæssige res-
sourcer, netværk m.v.

Da det må konstateres, at de eksisterende regler for beskri-
velse, udvikling og vurdering af arbejdsevne i praksis ikke i
tilstrækkeligt omfang har formået at understøtte udviklings-
perspektivet, men i højere grad er blevet anvendt til at doku-
mentere manglende ressourcer, er det vigtigt, at den metodi-
ske tilgang styrkes og udbygges sådan, at der kommer større
fokus på udvikling af borgerens arbejdsevne i forhold til de
konkrete mål, der skal fastsættes i forbindelse med udform-
ningen af jobplanen og rehabiliteringsplanen.

Der henvises i øvrigt til pkt. 2.1.4.2.

Det foreslås, at det fortsat er kommunen, der har kompeten-
cen til at træffe afgørelser om førtidspension. Rehabilite-
ringsteamets indstilling er ikke bindende for den del af den
kommunale forvaltning, der træffer kommunens afgørelse
om førtidspension. Det forudsættes dog, at teamets indstil-
ling tillægges stor vægt ved kommunens vurdering af, om
der kan tilkendes førtidspension. Hvis kommunen ikke kan
følge rehabiliteringsteamets indstilling, skal sagen forelæg-
ges for rehabiliteringsteamet på ny. Når rehabiliteringstea-
met har revurderet sagen, træffer kommunen afgørelse.

I relation til reglerne for tilkendelse af førtidspension skal
den systematiske beskrivelse og vurdering af borgerens res-
sourcer sammenholdt med dokumentationen for den faktisk
gennemførte indsats efter rehabiliteringsplanen og ressour-
ceforløb således udgøre grundlaget for vurderingen af, om
der vil kunne tilkendes førtidspension. Kommunen skal gen-
nemføre en selvstændig vurdering i forhold til tilkendelse af
førtidspension, således at det sikres, at der alene tilkendes
førtidspension, hvis der er en tilstrækkelig og objektivt sam-
menhængende dokumentation for, at nedsættelsen af ar-
bejdsevnen er varig og af et sådant omfang, at der kan til-
kendes førtidspension i henhold til praksis.

Hvis kommunen vurderer at personen, på trods af at ved-
kommende har deltaget i et ressourceforløb, i kraft af sine
ressourcer burde kunne arbejde indenfor nærmere angivne
jobfunktioner fx i et fleksjob – selv om dette ikke er blevet
dokumenteret gennem indsatsen, kan der ikke tilkendes før-
tidspension.

Det fremgår af pkt. 2.2.1.2., at kriterierne for visitation til
fleksjob ændres, således at kommunen kan visitere til et

fleksjob, selv om pågældendes arbejdsevne aktuelt er meget
lille. Det betyder samtidig, at betingelsen for at være beretti-
get til førtidspension skærpes. En person, hvis arbejdsevne
er varigt og væsentligt nedsat, og hvor kommunen vurderer,
at borgeren aktuelt har en meget lille arbejdsevne, vil såle-
des kunne blive visiteret til et fleksjob, hvis der er mulighed
for, at den pågældendes arbejdsevne kan udvikles, således at
personen kan øge sin arbejdsindsats indenfor en rimelig pe-
riode. Hvis arbejdsevnen derimod vurderes ikke at kunne
forbedres, og den pågældende varigt kun kan arbejde få ti-
mer om ugen, skal kommunen vurdere, om der skal indledes
en sag om førtidspension.

I kommunens vurdering kan der i forhold til kravet om ned-
sættelse af arbejdsevnen henses til hidtil gældende praksis
for tilkendelse af førtidspension. Afgørelsen skal dog træffes
under hensyn til de foreslåede ændrede regler om alders-
grænser, deltagelse i ressourceforløb, timetal i fleksjob m.v.,
samt til fremtidige praksis på området.

Efter de gældende regler i lov om social pension, kan direk-
tøren for Pensionsstyrelsen udøve de beføjelser, som kom-
munerne har efter lov om social pension vedrørende pensi-
on, der skal ydes efter forordning (EF) nr. 883/04 om koor-
dinering af de sociale sikringsordninger. Det samme gælder
for pension, der ydes efter regler i overenskomster med an-
dre stater. Ved udøvelsen af disse beføjelser, finder §§ 18 og
21 i lov om social pension ikke anvendelse på personer med
bopæl i udlandet. Grundlaget for afgørelsen om førtidspensi-
on, jf. § 19 i lov om social pension, skal bestå af redegørel-
ser for de forhold og omstændigheder, som kan oplyses af
de udenlandske pensionsmyndigheder.

Med dette lovforslag er der ikke foreslået ændringer i de be-
føjelser, som direktøren for Pensionsstyrelsen kan udøve ef-
ter reglerne i lov om social pension. Det forudsættes, at per-
soner bosat i udlandet, er undtaget fra kravet om at der forud
for behandling af en sag om førtidspension skal udarbejdes
en rehabiliteringsplan. Det er heller ikke er en forudsætning
for tilkendelse af førtidspension, at borgeren har deltaget i et
ressourceforløb. Pensionsstyrelsen kan benytte lægefaglig
bistand som efter hidtil gældende praksis.

Sager, efter reglerne i lov om højeste, mellemste, forhøjet
almindelig eller almindelig førtidspension mv., om forhøjel-
se af pensionen eller overgang fra invaliditetsydelse til før-
tidspension skal ikke behandles efter reglerne i denne lov.
Det betyder bl.a., at sagerne ikke skal forelægges rehabilite-
ringsteamet, inden kommunalbestyrelsen træffer afgørelse i
sagen. Sagerne behandles som hidtil efter reglerne i lov om
højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig før-
tidspension mv.

2.4.1.3. Sundhedsfaglig rådgivning kan fremover kun rekvi-
reres fra klinisk funktion i sager om ressourceforløb, flek-
sjob og førtidspension

Spørgsmålet om kommunernes brug af lægekonsulenter i
sager om førtidspension og fleksjob har været genstand for
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meget opmærksomhed i medierne og i spørgsmål fra Folke-
tingets udvalg.

Nogle borgere har haft oplevelsen af, at der er lægekonsu-
lenter, som tilsidesætter andre speciallægers faglige vurde-
ringer og stiller egne diagnoser – og at lægekonsulenten der-
med går ud over den rådgivende funktion som sagkyndige
på det lægefaglige område, som de var tiltænkt i forbindelse
med kommunernes sagsbehandling. Det er på den baggrund
blevet fremhævet som et særligt problem, at der ikke i lov-
givningen er bemyndigelse til at fastsætte bindende regler
om lægekonsulenters rolle og beføjelser i forbindelse med
den kommunale sagsbehandling.

Som led i ”Aftalen om en reform af førtidspension og flek-
sjob” fra 30. juni 2012 er følgende aftalt: ”Kommunen skal
fremover alene benytte lægefaglig rådgivning fra regionen. ”

Det foreslås, at kommunerne ved behov for sundhedsfaglig
rådgivning i sagsbehandlingen i sager om ressourceforløb,
fleksjob og førtidspension fremover kun kan rekvirere denne
rådgivning fra klinisk funktion. Herved skabes en klar og
entydig indgang til sundhedsvæsenet, da kommunerne her-
efter ikke kan rekvirere sundhedsfaglig bistand fra kommu-
nalt ansatte lægekonsulenter eller eksterne lægekonsulenter
uden for klinisk funktion ved behandlingen af sager på disse
områder.

Det foreslås videre, at beskæftigelsesministeren efter for-
handling med social- og integrationsministeren og ministe-
ren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler
om krav til organiseringen, tilrettelæggelsen og indholdet i
den sundhedsfaglige rådgivning.

Bemyndigelsesbestemmelsen vil blive anvendt til at fastsæt-
te bindende regler på området bl.a. med udgangspunkt i de
principper, der fremgår af de udsendte vejledninger til kom-
munerne, senest i skrivelse nr. 9267 af 4. juli 2011 med ori-
entering om lægekonsulenters rolle i sager om førtidspensi-
on. Der vil desuden blive fastsat regler om, at kommunen ik-
ke kan benytte sig af kommunalt ansatte lægekonsulenter
ved behandlingen af sager om ressourceforløb, fleksjob og
førtidspension.

Der henvises til bemærkningerne til § 2, nr. 4, og § 11, nr. 2.

2.4.2. Lavere førtidspension til pensionister, der bosætter
sig uden for EU/EØS og Schweiz

2.4.2.1. Gældende ret

Efter de gældende regler i lov om social pension er der ret til
at medtage hele førtidspensionen til udlandet, når betingel-
serne for at medtage pensionen til udlandet i øvrigt er op-
fyldt. Førtidspensionen består af én skattepligtig ydelse, som
skal dække forsørgelsen.

Efter de gældende regler i lov om højeste, mellemste, for-
højet almindelig og almindelig førtidspension m.v., (gam-
mel ordning) består førtidspension af en række forskellige

ydelser, herunder et skattepligtigt grundbeløb og et skatte-
pligtigt pensionstillæg samt en række fortrinsvis skattefrie
tillægsydelser.

Efter de gældende regler i lov om højeste, mellemste, for-
højet almindelig og almindelig førtidspension m.v., har før-
tidspensionister efter gammel ordning ikke ret til at medtage
pensionstillægget til lande uden for EU/EØS og Schweiz.
Det gælder tilsvarende efter lov om social pension, at folke-
pensionister ikke har ret til at medtage pensionstillægget
som en del af folkepensionen til lande uden for EU/EØS og
Schweiz.

Efter overenskomst om social sikring, som Danmark har
indgået med andre lande, fraviges blandt andet lovens krav
om bopæl. Efter de indgåede overenskomster, vil der ikke
kunne udbetales pensionstillæg ved bopæl i et af disse lande.
Efter de indgåede overenskomster med USA, Indien, Sydko-
rea og Filippinerne, der er indgået siden 2003, hvor reglerne
om førtidspension efter lov om social pension trådte i kraft,
kan pensionstillægget ikke udbetales til modtagere af folke-
pension og førtidspension efter lov om højeste, mellemste
og forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.,
mens førtidspension efter lov om social pension kan udbeta-
les.

2.4.2.2. Den foreslåede ordning

Det foreslås, at førtidspensionister efter lov om social pensi-
on (ny ordning), der fremadrettet tager fast bopæl i lande
uden for EU/EØS og Schweiz eller tilkendes førtidspension
under fast bopæl i et sådan land, alene vil have ret til at
medtage en del af førtidspensionen.

Efter forslaget vil en del af førtidspensionsbeløbet udgøres
af et pensionstillæg, hvis størrelse er fastsat til 57.000 kr. år-
ligt for enlige og 49.000 kr. årligt for gifte og samlevende.

Det foreslås, at der ikke er ret til at modtage førtidspensio-
nens pensionstillæg under fast bopæl i lande uden for EU/
EØS og Schweiz.

Opdelingen af førtidspensionen, således at en del heraf ud-
gøres af et pensionstillæg, vil kun blive relevant i tilfælde,
hvor en førtidspensionist tager fast bopæl i et land uden for
EU/EØS og Schweiz eller en person får tilkendt førtidspen-
sion, mens personen har fast bopæl uden for EU/EØS og
Schweiz.

Efter forslaget vil førtidspensionssatsen for en enlig førtids-
pensionist med fast bopæl i et land uden for EU/EØS og
Schweiz udgøre 151.176 kr. årlig mens satsen for gifte og
samlevende vil udgøre 127.952 kr. årlig (2012-niveau).

Førtidspensionsbeløbets størrelse, som det er fastsat efter
gældende regler, er uændret, og førtidspensionen vil fortsat
kunne beregnes, udbetales etc. som hidtil efter gældende
regler, med mindre der er tale om pensionister, som ikke kan
modtage pensionstillægget i udlandet.
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Med forslaget bringes reglerne for førtidspension på ny ord-
ning i bedre overensstemmelse med de regler, der allerede
gælder for folkepension og førtidspension efter den gamle
ordning, hvor pensionstillægget ikke kan medtages til lande
uden for EU/EØS og Schweiz. Der gøres op med, at der
gælder væsentligt gunstigere regler for førtidspensionister
på ny ordning end for førtidspensionister på gammel ord-
ning og for folkepensionister under fast bopæl i lande uden
for EU/EØS og Schweiz, hvor leveomkostningerne kan væ-
re meget lavere.

Som en konsekvens af de indgåede overenskomster med
USA, Indien, Sydkorea og Filippinerne, udbetales hele før-
tidspensionen efter lov om social pension fortsat ved fast
bopæl i disse lande.

2.4.3. Forbedringer af den supplerende arbejdsmarkedspen-
sion for førtidspensionister (SUPP)

Den supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensio-
nister (SUPP) er en frivillig pensionsopsparing for førtids-
pensionister, der blev indført i 2003. Hensigten er at give
førtidspensionister, der ikke har mulighed for opsparing i en
almindelig arbejdsmarkedspensionsordning, en frivillig mu-
lighed for pensionsopsparing. Pensionisten kan frit vælge
pensionsselskab til at administrere ordningen, men pensi-
onsselskabet afgør selv, om det vil modtage indbetalinger til
SUPP. Arbejdsmarkedets Tillægspension skal modtage ind-
betalinger til SUPP.

I henhold til ”Aftalen om en reform af førtidspension og
fleksjob” skal der ske forbedringer af den supplerende ar-
bejdsmarkedspension for førtidspensionister. I aftalen er an-
ført:

”Der indføres en lavere dødsfaldsdækning end i dag frem til
folkepensionsalderen. Den lavere dødsfaldsdækning finan-
sierer (1) en højere livsvarig pension og (2) dødsfaldsdæk-
ning efter folkepensionsalderen, der aftrappes over 5-10 år.

Der fastsættes regler om, at værdien af dødsfaldsdækningen
før folkepensionsalderen mindst skal svare til 1/3 af de for-
rentede bidrag og værdien af dødsfaldsdækningen efter fol-
kepensionsalderen højest må svare til 1/2 af de forrentede
bidrag.

Beløb, der indbetales til Arbejdsmarkedets Tillægspension,
vil fremover årligt løbende blive anvendt til køb af livsvarig
pension og bonuspotentiale ud fra den gældende årlige mar-
kedsrente (ligesom ved ATP Livslang Pension). ”

Med ændringerne opnår SUPP-medlemmerne i Arbejdsmar-
kedets Tillægspension følgende fordele:
– Højere forventede alderspensioner
– Lavere administrations- og investeringsomkostninger

pga. stordriftsfordele
– Højere forventet afkast, når SUPP-ordningens aktiver in-

vesteres sammen med ATP-ordningens
– Mere balanceret dødsfaldsdækning, der aftrappes i 5 år

efter folkepensionsalderen

– Større sikkerhed omkring alderspensionens størrelse
gennem hele opsparingsforløbet

De forslåede ændringer af den supplerende arbejdsmarkeds-
pension for førtidspensionister (benævnt SUPP) udmønter
disse punkter i aftalen.

2.4.3.1. Dødsfaldsdækning

2.4.3.1.1. Gældende ret

Ved dødsfald før folkepensionsalderen skal hele opsparin-
gen i SUPP i ATP-regí eller værdien af den erhvervede pen-
sionsret i SUPP ved indbetalinger til pensionsselskaber eller
pensionskasser, udbetales til boet eller eventuelt begunstige-
de. Ved dødsfald efter overgang til folkepension udbetales
ingen dødsfaldsdækning.

Baggrunden for de gældende regler vedrørende dødsfalds-
dækning var dels et ønske om at tage hensyn til førtidspensi-
onisternes overdødelighed, dels et ønske om at midlerne pri-
mært skulle gå til at sikre en livsvarig supplerende alders-
pension.

Efterhånden som ordningen modnes, og den enkelte pensio-
nist opsparing i ordningen stiger, anses det for et problem, at
der slet ikke udbetales noget beløb i dødsfaldsdækning, når
pågældende har nået folkepensionsalderen. Det kan opleves
som urimeligt, at pensionisten og de efterladte risikerer stort
set ikke at få noget ud af opsparingen, hvis dødsfaldet ind-
træffer kort tid efter opnåelse af folkepensionsalderen.

Det anses endvidere ikke for hensigtsmæssigt, at ordningen
på sigt får nogle store dødsfaldsudbetalinger ved død inden
folkepensionsalderen i forhold til størrelsen af den livsvari-
ge pension, når ordningens primære formål er at sikre en
supplerende alderspension.

2.4.3.1.2. Den foreslåede ordning

Det foreslås, at SUPP også skal omfatte en dødsfaldsdæk-
ning efter folkepensionsalderen. Denne dødsfaldsdækning
forudsættes finansieret ved, at der samtidig foreslås givet
mulighed for en lavere dødsfaldsdækning end i dag frem til
folkepensionsalderen. Forslaget indebærer således, at stør-
relsen af den løbende alderspension ikke reduceres som føl-
ge af den ændrede dødsfaldsdækning.

Det foreslås, at der ikke fastsættes bindende regler i loven
for den præcise størrelse af udbetalingerne ved dødsfald,
men alene rammer for størrelsen af denne, inden for hvilke
pensionsselskaberne selv fastlægger dødsfaldsdækningen.
Formålet med disse grænser for størrelsen af dødsfaldsdæk-
ningen er at sikre, at ordningen som oprindelig tilsigtet fort-
sat tager hensyn til førtidspensionisternes overdødelighed,
således at opsparingen ikke er tabt ved dødsfald i opspa-
ringsperioden, og til ønsket om at midlerne primært skal gå
til at sikre en livsvarig supplerende alderspension. Det er op
til det enkelte pensionsselskab m.v., der administrerer
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SUPP, at fastlægge dødsfaldsdækningen inden for disse
rammer.

Det engangsbeløb, som kan udbetales ved dødsfald før per-
sonens folkepensionsalder, skal efter forslaget udgøre
mindst et beløb på 1/3 af de indbetalte bidrag med tillæg af
mindst 1/3 af depotet (eller værdien af den optjente pensi-
onsret) umiddelbart inden ordningens ikrafttrædelse pr. 1.
januar 2013, og det må ved dødsfald efter personens folke-
pensionsalder højst udgøre et beløb på 1/2 af de indbetalte
bidrag ved folkepensionsalderen med tillæg af højst 1/2 af
depotet (eller værdien af den optjente pensionsret) umiddel-
bart inden ordningen ikrafttrædelse pr. 1. januar 2013. De
anførte beløb, der indgår ved opgørelse af de anførte græn-
ser for størrelsen af engangsbeløbet, dvs. de indbetalte bi-
drag og depotet (værdien af den optjente pensionsret), regu-
leres med en forrentning frem til dødsfaldet. Det er den en-
kelte administrator af SUPP, dvs. Arbejdsmarkedets Til-
lægspension eller et livsforsikringsselskab eller pensions-
kasse, der fastsætter renten.

Forlaget om, at engangsbeløbet ved dødsfald før folkepensi-
onsalderen mindst skal udgøre et beløb på 1/3 af de indbe-
talte bidrag, skal ses i sammenhæng med, at førtidspensioni-
sten selv kun har betalt 1/3 af bidraget, mens kommunen har
betalt de resterende 2/3 af bidraget. En dødsfaldsdækning,
der mindst udgør 1/3 af de indbetalte bidrag forrentet frem
til dødsfaldet, anses derfor at være af rimelig størrelse.

Det foreslås endvidere, at engangsbeløbet ved dødsfald efter
folkepensionsalderen aftrappes over 5-10 år fra folkepensi-
onsalderen.

Det foreslås, at social- og integrationsministeren bemyndi-
ges til at fastsætte regler om SUPP, herunder om størrelsen
af dødsfaldsdækningen i SUPP som administreret af Ar-
bejdsmarkedets Tillægspension. Dette skal efter forslaget
ske efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets
Tillægspension. Det er hensigten at fastsætte dødsfaldsydel-
sen i SUPP i Arbejdsmarkedets Tillægspension således, at
den både før og efter folkepensionsalderen udgør halvdelen
af de indbetalte bidrag efter 1. januar 2013 med tillæg af et
beløb svarende til halvdelen af et eventuelt indestående på
personens konto pr. 31. december 2012, og med tillæg af
forrentning frem til dødsfaldet, dog med den aftrapning, det
er hensigten at fastsætte i henhold til forslaget til § 33 d, stk.
5, i lov om social pension, jf. forslagets § 11 nr. 8.

Det foreslås, at de nye regler vedr. dødsfaldsdækning skal
have virkning for bidrag, der indbetales fra forslagets ikraft-
trædelsesdato den 1. januar 2013. For at sikre, at ingen ved
den nye ordnings ikrafttrædelse mister allerede optjente ret-
tigheder, foreslås det, at engangsbeløbet ved dødsfald før
folkepensionsalderen ikke kan udgøre et mindre beløb end
det, som ville være blevet udbetalt til boet eller den begun-
stigede, hvis pågældende døde ultimo 2012.

2.4.3.2. Formuefællesskab med ATP og løbende køb af pen-
sionsret i ATP

2.4.3.2.1. Gældende ret

Bidrag der indbetales til SUPP-ordningen i Arbejdsmarke-
dets Tillægspension, indsættes efter loven på særskilte konti.
Ordningen er i ATP-regi en opsparingsordning frem til fol-
kepensionsalderen, hvor opsparingen anvendes til erhvervel-
se af en livsvarig pensionsret på én gang. Konverteringen af
opsparingen ved folkepensionsalderen sker efter et markeds-
rente-princip. Størrelsen af alderspensionen i SUPP bliver
derved usikker helt frem til folkepensionsalderen, da den af-
hænger af markedsrenten m.v. på erhvervelsestidspunktet.

Ved tilrettelæggelse af SUPP-ordningen i Arbejdsmarkedets
Tillægspension, blev der oprindeligt valgt en løsning, hvor
indbetalte bidrag indgik på særskilte konti, der blev admini-
streret sammen med den Særlige Pensionsopsparing, som
også blev administreret af Arbejdsmarkedets Tillægspensi-
on. Dette var en administrativ enkel løsning, hvor etable-
ringsomkostningerne og de løbende administrationsomkost-
ninger kunne reduceres til gavn for førtidspensionisterne.
Der var fortsat tale om to særskilte ordninger med forskel-
ligt indhold, som ikke hæftede for hinanden, men af drifts-
økonomiske årsager blev administreret og forvaltet sammen.
I 2009 er den Særlige Pensionsopsparing imidlertid blevet
nedlagt. SUPP vil som følge heraf få stigende omkostninger
og dermed mindre pensioner, såfremt ordningen skal forval-
tes og administreres for sig selv.

2.4.3.2.2. Den foreslåede ordning

Det foreslås, at indbetalinger til SUPP i Arbejdsmarkedets
Tillægspension løbende anvendes til køb af ATP livsvarig
pension. Det vil efter forslaget ske årligt ud fra den gælden-
de årlige markedsrente, således som det sker efter gældende
regler ved indbetalinger til ATP Livslang Pension. Derved
spredes risikoen, da det så er markedsrenten over alle indbe-
talingsårene, der får betydning for størrelsen af den samlede
pension og ikke kun markedsrenten i et enkelt år. Dette gi-
ver sikkerhed og forudsigelighed omkring pensionens stør-
relse gennem hele opsparingsforløbet.

Det foreslås endvidere, at indbetalte bidrag til SUPP admini-
streres og forvaltes af Arbejdsmarkedets Tillægspension
sammen med Arbejdsmarkedets Tillægspensions øvrige for-
mue.

De foreslåede ændringer indebærer, at administrationen af
SUPP i Arbejdsmarkedets Tillægspension bliver knyttet tæt-
tere til ATP Livslang Pension. Herved nedbringes udgifterne
til administrationen og til forvaltning af midlerne. Hertil
kommer, at formuefællesskabet med den betydeligt større
formue i ATP Livslang Pension muliggør en mere nuanceret
forvaltning af midlerne med større sandsynlighed for et hø-
jere afkast. Ser man på de seneste 7 år har ATP Livslang
Pension således haft et gennemsnitligt afkast på 11,8 pct. før
PAL-skat, mens SUPP-ordningens gennemsnit ligger på 4,4
pct. før PAL-skat.

2.4.3.3. Ændringer i pensionsafkastbeskatningsloven
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2.4.3.3.1. Gældende ret

Efter gældende regler bliver det skattepligtige afkast af ord-
ninger i den supplerende arbejdsmarkedspension for førtids-
pensionister (SUPP) beskattet på individniveau, uanset om
ordningen er i Arbejdsmarkedets Tillægspension eller i et
andet pensionsinstitut. Når en pensionsberettiget med en
SUPP-ordning i Arbejdsmarkedets Tillægspension når fol-
kepensionsalderen, bliver den enkeltes SUPP-ordning kon-
verteret til en livsvarig ATP-pension, der beskattes ligesom
ATP-pensionen, dvs. på institutniveau.

2.4.3.3.2. Den foreslåede ordning

De foreslåede ændringer i pensionsafkastbeskatningsloven
er en følge af den del af den foreslåede modernisering af
SUPP-ordningen i Arbejdsmarkedets Tillægspension, der
går ud på, at opsparing i SUPP-ordninger i Arbejdsmarke-
dets Tillægspension løbende anvendes til køb af pensionsret
i ATP. Når den enkeltes indbetalinger til SUPP-ordning i
Arbejdsmarkedets Tillægspension løbende anvendes til er-
hvervelse af ATP-pension i stedet for som nu, hvor det først
sker, når den pensionsberettigede når folkepensionsalderen,
giver det ikke længere mening at have særregler om indivi-
dbeskatning af SUPP-ordningen i Arbejdsmarkedets Til-
lægspension . Det foreslås derfor, at disse særregler ophæ-
ves.

2.4.4. Ændring af faste satser for merudgiftsydelse og regu-
lering af bagatelgrænse

2.4.4.1. Gældende ret

Hjælp til dækning af nødvendige merudgifter ved den dag-
lige livsførelse er reguleret i § 100 i lov om social service
(serviceloven) og i bekendtgørelse nr. 648 af 25. juni 2012
om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse.

Ifølge servicelovens § 100, stk. 1, og bekendtgørelsens § 1,
stk. 1, skal kommunalbestyrelsen yde dækning af nødvendi-
ge merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mel-
lem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen med varigt
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og til personer
med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har
opsat udbetalingen af folkepensionen. Det er en betingelse,
at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktions-
evne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre
bestemmelser i serviceloven. Som eksempler på merudgifter
kan nævnes merudgifter til befordring, håndsrækninger,
handicaprettede kurser og fritidsaktiviteter.

Udmålingen af tilskuddet sker efter servicelovens § 100, stk.
2, og bekendtgørelsens § 6, stk. 1, på grundlag af de sand-
synliggjorte merudgifter for den enkelte.

I servicelovens § 100, stk. 3, og bekendtgørelsens § 7 findes
nærmere regler om beregning af tilskud til nødvendige mer-
udgifter. Det fremgår, at tilskuddet kan ydes, når de skønne-
de merudgifter udgør mindst 6.000 kr. pr. år, svarende til

500 kr. pr. måned. Dette beløb, der benævnes bagatelgræn-
sen, reguleres ikke.

Tilskuddet til nødvendige merudgifter beregnes med et ba-
sisbeløb på 1.500 kr. pr. måned. Basisbeløbet øges første
gang med 500 kr. pr. måned til 2.000 kr. pr. måned, når de
skønnede merudgifter overstiger 21.000 kr. pr. år, svarende
til 1.750 kr. pr. måned. Herefter øges basisbeløbet med 500
kr. pr. måned, hver gang merudgifterne stiger 500 kr. pr.
måned. Tilskuddet afrundes til nærmeste hele beløb, der er
deleligt med 500. Merudgiftsydelsen udbetales således ud
fra faste ydelsestrin, hvis de sandsynliggjorte merudgifter
ligger inden for et givent interval. Det betyder, at der sker
overkompensation i forhold til det faktiske behov for hjælp,
hvis de sandsynliggjorte merudgifter ligger nederst i et inter-
val, mens der sker underkompensation, hvis de ligger øverst.

Der findes ingen særlige regler i serviceloven eller i be-
kendtgørelse om kommunalbestyrelsens pligt til opfølgning
i sager om hjælp til dækning af nødvendige merudgifter.
Opfølgning skal derfor ske i henhold til de almindelige for-
valtningsretlige regler herom.

2.4.4.2. Den foreslåede ordning

Det foreslås, at udmålingssystemet for merudgiftsydelsen
ændres, således at de faste ydelsestrin, som tilskuddet i dag
udbetales efter, afskaffes. I stedet udbetales et beløb svaren-
de til den merudgift, som borgeren kan sandsynliggøre, dog
foreslås det, at det tilskud til nødvendige merudgifter, som
udbetales, rundes op til nærmeste kronebeløb, som er dele-
ligt med 100. Formålet med forslaget er at skabe tættere
overensstemmelse mellem det faktiske behov for hjælp og
den udbetalte ydelse. Samtidig er formålet at begrænse den
indbyggede mulighed for overkompensation og fjerne risi-
koen for underkompensation, som findes i de nugældende
regler. Om gældende ret henvises til pkt. 2.4.4.1.

Det foreslås endvidere, at bagatelgrænsen på 6.000 kr. pr. år,
svarende til 500 kr. pr. måned, for at kunne modtage merud-
giftsydelse bevares, men at den reguleres en gang årligt med
satsreguleringsprocenten.

2.4.5. Justering af merudgiftsydelsens personkreds

2.4.5.1. Gældende ret

Ifølge servicelovens § 100, stk. 1, og § 1, stk. 1, i bekendt-
gørelse nr. 648 af 25. juni 2012 om nødvendige merudgifter
ved den daglige livsførelse skal kommunalbestyrelsen yde
dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsfø-
relse til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensions-
alderen med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
og til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funkti-
onsevne, der har opsat udbetalingen af folkepensionen. Efter
servicelovens § 100, stk. 5, og bekendtgørelsens § 1, stk. 3,
er personer, der modtager pension efter § 14 i lov om høje-
ste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspen-
sion m.v., dog ikke berettiget til merudgiftsydelse, medmin-
dre de tillige er bevilget borgerstyret personlig assistance ef-
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ter servicelovens § 96. Det betyder, at personer, der modta-
ger førtidspension efter de før den 1. januar 2003 gældende
regler, men som i stedet for borgerstyret personlig assistance
efter servicelovens § 96 er bevilget kontant tilskud til ansæt-
telse af hjælper efter servicelovens § 95, ikke har ret til mer-
udgiftsydelse, selv om disse personer kan have et tilsvaren-
de kompensationsbehov.

2.4.5.2. Den foreslåede ordning

Det foreslås, at merudgiftsydelsens personkreds justeres, så-
ledes at personer, der modtager pension efter de før den 1.
januar 2003 gældende regler, og som modtager tilskud til
ansættelse af hjælper efter servicelovens § 95, også får ret til
merudgiftsydelse, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt. For-
målet med forslaget er at sikre, at alle personer, der modta-
ger førtidspension efter de før den 1. januar 2003 gældende
regler, og som samtidig er bevilget tilskud til ansættelse af
handicaphjælper efter serviceloven, ligestilles med hensyn
til muligheden for at modtage merudgiftsydelse.

2.5. Beregning af fleksydelse på grundlag af oplysninger fra
indkomstregistret

2.5.1. Gældende ret

For personer, der er født før 1956, udgør fleksydelsen efter
de gældende regler et årligt beløb, der svarer til 91 pct. af
sygedagpengenes højeste beløb beregnet på årsbasis.

For personer, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30.
juni 1959, udgør fleksydelsen også et årligt beløb, der svarer
til 91 pct. af sygedagpengenes højeste beløb beregnet på års-
basis. Fleksydelsen kan dog udgøre et årligt beløb, der sva-
rer til sygedagpengenes højeste beløb beregnet på årsbasis,
hvis personen udskyder overgangen til fleksydelse, til der er
højst 3 år til folkepensionsalderen.

For personer, der er født den 1. juli 1959 eller senere, udgør
fleksydelsen et årligt beløb, der svarer til sygedagpengenes
højeste beløb beregnet på årsbasis.

For alle aldersgrupper gælder, at fleksydelsen højst kan ud-
gøre et årligt beløb, der svarer til personens indtægt i de sid-
ste 12 måneder forud for overgangen til fleksydelse.

Der kan kun lægges vægt på indtægter, der ligger efter visi-
tationen til fleksjob. Hvis personen er visiteret til fleksjob
mindre end 12 måneder før overgangen til fleksydelse, be-
regnes fleksydelsen på grundlag af indtægten efter visitatio-
nen til fleksjob og ganges op til et årligt beløb.

Ved beregningen kan der alene lægges vægt på indtægter,
der relateres til visitationen til fleksjob. Der kan således ale-
ne lægges vægt på følgende indtægter:
– Lønindtægt fra et fleksjob.
– Selvstændig erhvervsindtægt efter § 75 i lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats.
– Dagpenge efter lov om sygedagpenge eller lov om ret til

orlov og dagpenge ved barsel (barselloven).

– Ledighedsydelse efter § 74 i lov om aktiv socialpolitik.
– Kontanthjælp efter § 11 i lov om aktiv socialpolitik.
– Særlig ydelse efter § 74 i i lov om aktiv socialpolitik.

Overgang til fleksydelse sker altid med virkning fra den 1. i
måneden efter, at personen har ansøgt om fleksydelse og be-
tingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Det vil sige, at der ved
beregning af fleksydelsen lægges vægt på de indtægter, per-
sonen har optjent helt frem til dagen, før personen overgår
til fleksydelse.

Ved ansøgningen om fleksydelse skal personen bl.a. ved-
lægge løndokumentation for indtægterne så langt frem, det
er muligt. Den løndokumentation, der mangler ved indsen-
delse af ansøgningen, hvilket ofte vil være løndokumentatio-
nen for måneden op til overgangen til fleksydelse, skal per-
sonen eftersende, når den foreligger.

Der er med hjemmel i den gældende § 17 i lov om fleks-
ydelse fastsat nærmere regler om beregning af fleksydelse
for selvstændigt erhvervsdrivende. Det følger af disse regler,
at fleksydelsen til en person, der overgår til fleksydelse efter
ophør med selvstændig virksomhed, beregnes efter reglerne
i bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selv-
stændigt erhvervsdrivende.

Det vil sige, at fleksydelsen beregnes på grundlag af årsind-
tægten i den selvstændige virksomhed. Som udgangspunkt
beregnes årsindtægten som gennemsnittet af indtægten i de
to bedste, hele regnskabsår, der er afsluttet inden for de se-
neste fem år. Beregningsgrundlaget for fleksydelsen til selv-
stændigt erhvervsdrivende adskiller sig således markant fra
beregningsgrundlaget for fleksydelsen for lønmodtagere.

2.5.2. Den foreslåede ordning

Opregningen af indkomster, der kan benyttes ved beregnin-
gen af fleksydelse, er efter de gældende regler udtømmende.
Det betyder, at opregningen af indkomster, som kan benyt-
tes til beregning af fleksydelse ikke længere vil være dæk-
kende efter ændringen af fleksjobordningen, hvis den flek-
sjobansatte får løn fra arbejdsgiveren for sin arbejdsindsats,
og derudover får et fleksløntilskud fra kommunen, der ned-
sættes i forhold til lønnen. Der vil således være behov for en
ændring af reglerne for beregningsgrundlaget for fleksydel-
sen.

Det foreslås derfor, at fleksydelsen beregnes på grundlag af
alle skattepligtige indtægter, der indberettes til indkomstre-
gistret, herunder også personens eget bidrag til en pensions-
opsparing, der er oprettet som led i ansættelsesforholdet. Det
foreslås dog, at pensionsudbetalinger ikke indgår i bereg-
ningsgrundlaget.

Efter reglerne i lov om et indkomstregister skal indberetning
af oplysninger foretages senest den 10. i måneden efter ud-
løbet af den kalendermåned, oplysningerne vedrører. For
større virksomheder er fristen den sidste hverdag (bankdag)
i den måned, oplysningerne vedrører. For arbejdsgivere, der
er omfattet af reglerne om fremrykket afregning af kildeskat
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og arbejdsmarkedsbidrag (ministerier, regioner, kommuner
og anden offentlig virksomhed mv.), skal der for bagudløn-
nede ske indberetning senest den sidste hverdag (bankdag) i
den måned, hvor indkomsten udbetales.

På grund af indberetningstidspunkterne til indkomstregistret
er der ikke sikkerhed for, at alle lønoplysninger for de sene-
ste 12 måneder forud for overgangen til fleksydelse er til
stede i indkomstregistret på det tidspunkt, når kommunen
skal beregne fleksydelsens størrelse.

Det foreslås derfor, at perioden for beregningsgrundlaget
ændres, således at fleksydelsen beregnes på grundlag af de
seneste hele indberetningsperioder, der er indberettet til ind-
komstregistret, der dækker et sammenhængende år. Bereg-
ningsperioden regnes bagud fra den 1. i måneden inden
overgangen til fleksydelse. Det betyder, at indtægten for den
eller de indberetningsperioder, der ligger i måneden op til
overgangen til fleksydelse, og som ofte først vil være indbe-
rettet efter overgangen til fleksydelse, ikke medregnes i be-
regningsgrundlaget. Ved at regne beregningsperioden et år
bagud før den 1. i måneden inden overgangen til fleksydelse
er beregningsperioden den samme for alle, uanset hvornår
arbejdsgiveren efter reglerne skal indberette indkomstregi-
ster. Desuden sikres, at oplysningerne afspejler det aktuelle
lønniveau, uden at det påvirkes af særlige lønudbetalinger,
der kan være forbundet med et arbejdsophør, fx. fratrædel-
sesgodtgørelse, udbetaling af særlige feriedage m.v.

Det foreslås også, at hvis personen visiteres til fleksjob min-
dre end et år før overgangen til fleksjob, og der således ikke
er indberetningsperioder med indtægtsoplysninger, som
dækker et år, omfatter beregningsgrundlaget de hele indbe-
retningsperioder, som ligger efter visitationen til fleksjob og
indtil den 1. i måneden inden overgangen til fleksydelse.
Indtægten i beregningsperioden ganges op til et årligt beløb.

Hjemlen for kommunen til at indhente oplysninger fra ind-
komstregistret til behandling af en ansøgning om fleksydel-
se er fastsat i § 11 a i lov om retssikkerhed og administration
på det sociale område. Efter denne lovs § 11 a, stk. 2, kan
kommunen uden samtykke til brug for behandlingen af en
enkelt sag eller til brug for generel kontrol kræve oplysnin-
ger om økonomiske forhold og ferieforhold om den, der an-
søger om eller får hjælp, og dennes ægtefælle eller samle-
ver, fra andre offentlige myndigheder samt fra arbejdsløs-
hedskasser.

Det følger endvidere af lovens § 11 a, stk. 5, at kommunen
kan få terminaladgang til indkomstregistret til de nødvendi-
ge oplysninger, som nævnt i § 11 a, stk. 2.

Forslaget om at beregne fleksydelse på grundlag af oplys-
ninger fra indkomstregistret skal ses i sammenhæng med
Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015,
hvor der på en række områder arbejdes på, at borgerne, som
modtager ydelser fra det offentlige, ikke længere skal ind-
sende oplysninger på papir. I stedet skal de offentlige myn-

digheder bruge de informationer om fx borgernes indkomst,
som allerede er registreret i centrale databaser.

Ændringen af fleksjobordningen, herunder ændringerne for
selvstændigt erhvervsdrivende, har ikke betydning for be-
regningen af fleksydelsen til selvstændigt erhvervsdrivende.
Det skyldes, at der ikke sker ændringer i det beregnings-
grundlag, der benyttes ved beregning af fleksydelse til selv-
stændige.

2.6. Tilvejebringelse af datagrundlag

Af ”Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob”
fremgår, at der til brug for opfølgning og evaluering samt til
at understøtte indsatsen i kommunerne skal tilvejebringes
det nødvendige datagrundlag.

Det fremgår endvidere af aftalen, at borgerens adgang til at
følge med i egen sag skal styrkes. Borgeren skal derfor via
Min Side på Jobnet have adgang til at se egen rehabilite-
ringsplan for forløb og indsats i jobcenteret, herunder aftalte
beskæftigelsesrettede, uddannelsesmæssige, sociale og
sundhedsrettede aktiviteter og indsatser, se aftaler om sam-
taler, skal kunne tilmelde sig huske-service i forhold til mø-
der m.v. og foretage selvbetjening i forhold til ”fraværsfor-
hold” (fx sygemelding og raskmelding).

Der igangsættes på den baggrund et arbejde med deltagelse
af Beskæftigelsesministeriet, Ministeriet for Sundhed og
Forebyggelse, Social- og Integrationsministeriet og Finans-
ministeriet samt KL og Danske Regioner med henblik på at
afdække modeller for etablering af det nødvendige data- og
styringsgrundlag.

De nødvendige lovhjemler til dataindsamling og dataud-
veksling foreslås tilvejebragt med dette lovforslag. Den kon-
krete udmøntning i bekendtgørelsesform vil skulle afvente
udvalgsarbejdet. Udkastet til bekendtgørelsen vil efter sæd-
vanlig praksis blive forelagt Datatilsynet.

Det følger endvidere af aftalen, at personer i ressourceforløb
via Min Side på Jobnet skal have adgang til digitale ser-
vices, der skal understøtte koordineringen af borgerens for-
løb og sikre, at borgeren har fuld indsigt i det planlagte for-
løb. Dette vil ske med hjemmel i den foreslåede ændring af
databestemmelserne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæfti-
gelsesindsats.

Det fremgår også af aftalen, at fleksjobvisiterede også via
Min side på Jobnet skal have adgang til digitale værktøjer,
som kan understøtte deres aktive jobsøgning og deltagelse i
den aktive beskæftigelsesindsats. Der skal fra Min Side væ-
re adgang til et særligt tilpasset cv, en tilpasset ”automatch”
og andre hjælpeværktøjer til jobsøgning. Det skal også være
muligt at se aftaler i jobcenteret, at tilmelde sig huske-ser-
vice i forhold til møder og aftaler med jobcenteret m.v. og
til at foretage selvbetjening i forhold til ”fraværsforhold” (fx
sygemelding og raskmelding). Desuden skal der være ad-
gang til relevant information om fleksjob m.v., bl.a. til brug

59



for den fleksjobvisiteredes kontakt med arbejdsgivere. Dette
vil ske administrativt med hjemmel i de gældende databe-
stemmelser i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, de gæl-
dende og de foreslåede ændringer i databestemmelserne i
lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigel-
sesindsats.

Der henvises til lovforslagets § 1, nr. 5 og 6, samt § 2, nr. 5,
og bemærkningerne hertil.

Digital forvaltning forudsætter, at borgerne kan identificere
sig sikkert i forbindelse med anvendelse af digitale selvbe-
tjeningsløsninger. Til brug for identifikation af borgeren i
forbindelse med brug af de foreslåede selvbetjeningsløsnin-
ger på Jobnet vil der derfor blive anvendt NemID, digital
signatur eller anden sikker løsning, der understøttes af Job-
net for målgruppen.

2.6.1. Brugen af oplysninger i det fælles datagrundlag

2.6.1.1. Gældende ret

Efter gældende regler kan oplysninger i det fælles data-
grundlag, jf. § 58, stk. 2, i lov om ansvaret for og styringen
af den aktive beskæftigelsesindsats, bruges til fastlæggelse
af borgernes rettigheder og pligter efter lovgivningen, job-
søgning, matchkategorisering, tilrettelæggelse og opgørelse
af indsatsen over for de forskellige målgrupper, udarbejdelse
af jobplaner samt understøttelse af selvbetjeningsløsninger
og sagsbehandling, herunder af arbejdsevnevurderinger, vi-
sitation, tilsyn, statistik og anden forvaltning af lovgivnin-
gen. Oplysningerne kan endvidere bruges til kontrol.

Datagrundlaget omfatter oplysninger, herunder personoplys-
ninger (på cpr.nummerniveau), som er nødvendige for gen-
nemførelse af lovgivningen, herunder for fastlæggelse af
retskrav i form af rettigheder og pligter for de forskellige
målgrupper i beskæftigelsesindsatsen.

2.6.1.2. Den foreslåede ordning

Det foreslås, at det eksisterende fælles datagrundlag udbyg-
ges med rehabiliteringsplaner. Oplysningerne skal på linje
med de eksisterende oplysninger i det fælles datagrundlag
bruges til både administrative og statistiske formål.

2.6.2. Indberetning og udveksling af data på uddannelses-,
social- og sundhedsområdet

2.6.2.1. Gældende ret

Offentlige myndigheder, arbejdsløshedskasser og andre ak-
tører har efter gældende regler i § 62 i lov om ansvaret for
og styringen af den aktiv beskæftigelsesindsats pligt til bl.a.
at indberette data om virksomheder og om borgeres beskæf-
tigelsesprofil, forløb og modtagne ydelser til det fælles data-
grundlag.

Derudover kan der efter den gældende § 63 udveksles rele-
vante oplysninger mellem ministerier med tilhørende styrel-
ser m.fl. til brug for varetagelse af beskæftigelsesindsatsen,

den koordinerede indsats over for borgeren, opdateringen af
it-systemer, som anvendes i beskæftigelsesindsatsen, herun-
der systemer til den landsdækkende formidling, samt opgø-
relsen af forbrug af offentlige forsørgelsesydelser.

Efter gældende regler er der mulighed for udveksling af re-
levante oplysninger på cpr.nummerniveau til administrative
og statistiske formål, herunder bl.a. oplysninger om hvilke
personer, der er omfattet af de enkelte målgrupper i lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats, hvilke matchgrupper perso-
nerne er omfattet af, fraværsoplysninger, afholdte jobsamta-
ler, jobplaner og aktiveringstilbud.

2.6.2.2. Den foreslåede ordning

Det foreslås, at offentlige myndigheder m.fl. også får pligt
til at indberette relevante oplysninger om borgerne på
cpr.nummerniveau om aktiviteter og indsatser på uddannel-
ses-, social- og sundhedsområdet.

Det foreslås endvidere, at adgangen til at udveksle relevante
data til administrative og statistiske formål mellem offentli-
ge myndigheder, herunder ministerier med tilhørende styrel-
ser m.fl., udvides med Ministeriet for Sundhed og Forebyg-
gelse og regioner.

Relevante oplysninger på uddannelses-, social- og sund-
hedsområdet vil indgå i det fælles datagrundlag på beskæfti-
gelsesområdet til løsning af administrative opgaver, herun-
der kontrol, samt for at udstille oplysningerne til borgeren
på Min side i Jobnet. Oplysninger om helbredsmæssige for-
hold vil alene indgå i det fælles datagrundlag efter forudgå-
ende samtykke, jf. persondatalovens § 7, stk. 2, nr. 1.

Det foreslås endvidere, at oplysninger om aktiviteter og ind-
satser på det uddannelsesmæssige, sociale- og sundhedsret-
tede område kan bruges til at evaluere og foretage statistisk
opfølgning på indsatsen. Statistiske oplysninger om indsat-
sen vises på Jobindsats.dk.

Indberetning af oplysningerne vil ikke kræve samtykke fra
borgeren, da oplysningerne alene skal benyttes til statistik
og analyseformål.

Udveksling af data vil ske efter reglerne i lov om behandling
af personoplysninger, jf. pkt. 2.6.4.

Der henvises til lovforslagets § 2, nr. 6, 7 og 10, og bemærk-
ningerne hertil.

2.6.3. Fastlæggelse af krav til it-understøttelsen af beskæfti-
gelsesindsatsen og udvidelse af Beskæftigelsesministerens
bemyndigelse til at fastsætte regler om indberetning og ud-
veksling af data

2.6.3.1. Gældende ret

Efter gældende regler i § 66 i lov om ansvaret for og styrin-
gen af den aktive beskæftigelsesindsats, kan beskæftigelses-
ministeren fastsætte regler om indberetning og udveksling af
data. Denne bemyndigelse er bl.a. udmøntet i bekendtgørel-
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se om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for
beskæftigelsesindsatsen.

2.6.3.2. Den foreslåede ordning

Det foreslås, at beskæftigelsesministeren kan fastsætte nær-
mere regler om indberetning og udveksling af relevante so-
cial- og sundhedsoplysninger for personer omfattet af en
indsats på beskæftigelsesområdet.

Det foreslås desuden, at det kommer til at fremgå, at be-
skæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om ind-
beretning og udveksling af uddannelsesoplysninger, som al-
lerede gælder om udveksling af uddannelsesdata.

Der henvises til lovforslagets § 2, nr. 8, og bemærkningerne
dertil.

2.6.4. Forholdet til persondataloven

Den foreslåede udbygning i det fælles datagrundlag i Ar-
bejdsmarkedsstyrelsen og gennemførelsen af de foreslåede
bestemmelser vil ske inden for rammerne af persondatalov-
givningen.

Efter overgangen til det kommunale enstrengede beskæfti-
gelsessystem er hele beskæftigelsesindsatsen i kommunerne
efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats omfattet af lov
om retssikkerhed og administration på det sociale område.
Der gælder for videregivelse af følsomme oplysninger på
det sociale område restriktive bestemmelser i persondatalo-
vens § 8, stk. 3. For sociale myndigheders indberetninger af
data til det fælles it-baserede datagrundlag i Arbejdsmar-
kedsstyrelsen, er persondatalovens § 8, stk. 3, imidlertid fra-
veget i lov om ansvaret for og styringen af den aktive be-
skæftigelsesindsats. Denne fravigelse opretholdes.

Adgangen til oplysningerne kan ske til brug i en aktuel sag,
hvor de professionelle aktører på socialområdet, beskæfti-
gelsesområdet (fx jobcentre, ydelseskontorer og socialfor-
valtningen) og – efter samtykke fra borgeren – også sund-
hedsområdet har behov for at indhente oplysninger, dels for
at kunne udarbejde en systematisk beskrivelse af den enkelte
borgers ressourcer og udfordringer, hvor alle relevante for-
hold i borgerens samlede situation indgår, dels for at kunne
lave en plan for hvilke tilbud og indsatser fra de forskellige
myndigheder og sektorer, der er nødvendige og hensigts-
mæssige for den enkelte borger.

Kravet i persondatalovens § 5, stk. 2, om, at indhentelse af
oplysningerne skal være saglig og skal ske til udtrykkeligt
angivne formål, anses således for at være opfyldt med lov-
forslaget.

Det er herudover et krav, at adgang til oplysningerne vil
skulle ske inden for rammerne af persondataloven i øvrigt.
Det vil blandt andet sige, at myndighederne på nationalt, re-
gionalt og kommunalt niveau skal overholde persondatalo-
vens § 5, stk. 2, hvorefter senere behandling af oplysninger-

ne ikke må være uforenelig med de formål, som oplysnin-
gerne er indsamlet til.

Det er endvidere kun oplysninger, der er relevante og til-
strækkelige, som de nævnte myndigheder kan få adgang til,
og de oplysninger, der er adgang til, må ikke omfatte mere,
end hvad der kræves til opfyldelse af de formål, hvortil op-
lysningerne indsamles, jf. persondatalovens § 5, stk. 3.

Efter persondatalovens § 7, stk. 1, må der som udgangs-
punkt ikke behandles følsomme oplysninger om blandt an-
det helbredsmæssige forhold. Behandling af oplysninger om
helbredsmæssige forhold kan dog efter forudgående samtyk-
ke finde sted efter persondatalovens § 7, stk. 2, nr. 1.

Myndighederne på nationalt, regionalt og kommunalt niveau
skal iagttage persondatalovens § 29, hvorefter den dataan-
svarlige har oplysningspligt over for den registrerede, når
oplysningerne ikke er indsamlet hos den registrerede. Der
vil dog ikke være pligt for de nævnte myndigheder til at un-
derrette de berørte personer om indhentelsen af oplysninger,
idet oplysningspligten ikke gælder, når registreringen eller
videregivelsen udtrykkeligt er fastlagt ved lov, jf. personda-
talovens § 29, stk. 2. I det omfang der indhentes oplysninger
efter reglerne om forudgående samtykke, vil personen dog i
forbindelse med afgivelsen af samtykket blive bekendt med
udvekslingen af oplysninger.

Myndighederne på nationalt, regionalt og kommunalt niveau
skal endvidere forud for iværksættelsen anmelde sammen-
stilling og samkøring af oplysningerne til Datatilsynet, jf.
persondatalovens § 46, og de skal indhente tilsynets udtalel-
se inden behandlingen iværksættes, jf. § 45, stk. 1, nr. 1.

2.7. Konsekvensændringer i andre love som følge af ud-
møntningen af reformen af førtidspension og fleksjob

2.7.1. Lov om arbejdsarbejdsskadesikring

2.7.1.1. Gældende ret

Efter gældende regler i arbejdsskadesikringsloven fastsættes
tabet af erhvervsevne til personer, der er i fleksjob eller er
visiteret til fleksjob på grundlag af forskellen mellem indtj-
eningen før arbejdsskaden og ledighedsydelsen eller indtj-
eningen i fleksjobbet. Indtjeningen i fleksjobbet udgør i dag
den overenskomstmæssige løn for det pågældende arbejde.
Efter gældende regler får arbejdsgiveren et tilskud fra kom-
munen til denne løn.

Når tilskadekomne er tilkendt fleksjob efter gældende regler
anses tabet af erhvervsevne for varigt. det betyder, at Ar-
bejdsskadestyrelsen skal træffe endelige afgørelser.

Arbejdsskadestyrelsen og kommunerne kan udveksle et di-
gitalt advis om oprettelse af arbejdsskadesager og sager om
sygedagpenge, revalidering, fleksjob og førtidspension. Ar-
bejdsskadestyrelsen og kommunerne kan i disse sager tillige
udveksle oplysninger om indhentelse af sagsoplysninger,
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som dokumenterer arbejdsevnen, og udveksle oplysninger
om, at der er truffet afgørelse om arbejdsevnen.

2.7.1.2. Den foreslåede ordning

Reformen af fleksjob nødvendiggør en teknisk justering af
den særlige regel i § 17 a i arbejdsskadesikringsloven med
henblik på at bevare de principper for fastsættelse af tabet af
erhvervsevne, der blev indført ved lov nr. 1388 af 21. de-
cember 2005.

§ 17 a indeholder en særlig regel om fastsættelse af erstat-
ning for tab af erhvervsevne til personer, der efter en ar-
bejdsskade er i fleksjob eller visiteres til fleksjob. Reglen
fraviger hovedreglen i § 17, stk. 2, om vurdering af tabet af
erhvervsevne til personer, der har mistet erhvervsevnen.

Ved reformen af fleksjob indføres nu midlertidige fleksjob.
Det indebærer, at Arbejdsskadestyrelsen som udgangspunkt
ikke træffer endelige afgørelser i de sager, hvor tilskade-
komne får tilkendt et midlertidigt fleksjob. Hvis nedsættel-
sen af erhvervsevnen helt eller delvist med sikkerhed kan
vurderes, kan Arbejdsskadestyrelsen dog træffe endelig af-
gørelse om erstatning for tab af erhvervsevne.

De midlertidige fleksjob nødvendiggør således en justering
af reglen i § 17 a for at præcisere, at Arbejdsskadestyrelsen
kan træffe både endelige og midlertidige afgørelser om er-
statning for tab af erhvervsevne, når tilskadekomne er til-
kendt et fleksjob.

Reformen af førtidspension indebærer ikke behov for tekni-
ske justeringer af arbejdsskadesikringsloven.

Det foreslås tillige, at det digitale advis udvides, således at
det også omfatter sager om ressourceforløb.

2.7.1.3. Konsekvenser i forhold til fastsættelsen af erhvervs-
evnetab efter erstatningsansvarsloven.

Det vurderes, at indførelsen af ressourceforløbsordningen
vil betyde, at der fremover vil være flere sager, hvor Ar-
bejdsskadestyrelsen ikke vil kunne fremkomme med en en-
delig udtalelse om fastsættelse af erhvervsevnetabet inden
for 2 år efter fremsættelse af anmodning herom, jf. erstat-
ningsansvarslovens § 10, stk. 1, 2. pkt., men hvor der i ste-

det – med henvisning til, at den erhvervsmæssige situation
ikke er afklaret – må blive afgivet en midlertidig udtalelse,
jf. lovens § 10, stk. 1, 3. pkt.

I disse tilfælde vil samspillet mellem de foreslåede regler
om ressourceforløb og reglerne i erstatningsansvarsloven
om erhvervsevnetab, som forudsætter afklaring af den frem-
adrettede erhvervsmæssige situation, betyde, at erstatnings-
sagen ikke kan afsluttes, førend ressourceforløbet (ressour-
ceforløbene) er afsluttet.

2.7.2. Neutralisering af de økonomiske konsekvenser for
kommuner, der er selvbudgetterende for 2013

2.7.2.1. Gældende ret

Med aftalen af 10. juni 2012 mellem KL og regeringen om
kommunernes økonomi for 2013 er udskrivningsgrundlaget
for 2013 endeligt fastlagt. Det fremgår således af bloktil-
skudsaktstykket, at virkningerne af eventuelle ændringer he-
ri med virkning for 2013-grundlaget neutraliseres for de
selvbudgetterende kommuner.

2.7.2.2. Den foreslåede ordning

Det foreslås, at de økonomiske konsekvenser af lovforslaget
for indkomståret 2013 neutraliseres for kommunerne og fol-
kekirken, for så vidt angår de kommuner, der for 2013 har
valgt at budgettere med deres eget skøn over udskrivnings-
grundlaget. For 2014 vil virkningerne for kommunerne ind-
gå i det beregnede udskrivningsgrundlag i forbindelse med
kommuneforhandlingerne.

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det of-
fentlige

Aftalepartierne har forpligtet sig til, at den samlede økonomi
i aftalen medfører et provenu på 1,9 mia. kr. (2012-pl) i
2020. Forslagene i reformen påvirker hinanden, således at
der samlet set er positive samspilseffekter af at gennemføre
den samlede reform. Samspilseffekterne udgør i 2020 ca.
0,3 mia. kr. og 0,5 mia. kr. fuldt indfaset.

I nedenstående tabel 1 ses de samlede økonomiske konse-
kvenser af reformen inkl. samspilseffekter i årene
2013-2016, 2020 og ved fuld indfasning af reformen.

Tabel 1. Økonomiske konsekvenser af reformen

Mio. kr., 2013 p/l 2013 2014 2015 2016 2020 Fuldt indfaset

Ressourceforløb m.v. 116 158 131 89 -197 -1.071

Fleksjob m.v. -345 -695 -905 -1.091 -1.791 -2.778

Tilbud m.v. til førtidspensio-
nister

-13 24 19 13 -16 -60

Reform i alt -243 -513 -756 -988 -2.004 -3.909

Heraf

Stat
-85 -226 -354 -443

-768 -1.491
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Kommuner -158 -287 -401 -545 -1.236 -2.418

Heraf

DUT -125 -210 -242 -268 -311 -377

Budgetgaranti -41 -95 -179 -299 -964 -2.104

Beskæftigelsestilskud 9 18 20 23 39 63

Anm. : I opgørelsen af udgifter til ressourceforløb m.v. indgår udgifter ved tilretning af IT-systemer svarende til 11 mio. kr. i
2013 og 2 mio. kr. årligt fra 2014.

Forslaget skønnes at medføre en positiv beskæftigelseseffekt
på ca. 4.700 fuldtidspersoner i 2020 og ca. 12.200 fuldtids-
personer fuldt indfaset.

Forligspartierne er enige om at søge tilslutning til finansie-
ring af meraktivering, mentorstøtte og opstartsstøtte m.v. fra
satsreguleringspuljen i 2013 svarende til 28 mio. kr. i 2013,
103 mio. kr. i 2014, 161 mio. kr. i 2015, 194 mio. kr. i 2016,
299 mio. kr. i 2020 og 370 mio. kr., når reformen er fuldt
indfaset.

Forligsparterne er endvidere enige om at søge tilslutning til
yderligere finansiering af opstartstøtte m.v. i kommunerne
fra Forebyggelsesfonden svarende til 52 mio. kr. i 2012 og
53 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014.

Det bemærkes, at den strukturelle virkning på de offentlige
finanser afviger fra den ovenfor opgjorte direkte budgetvirk-
ning som følge af afledte virkninger på skatte- og afgiftspro-
venuer, beskæftigelseseffekter m.v. Den strukturelle virk-
ning på de offentlige finanser skønnes til 1,9 mia. kr. i 2020,
når den forudsatte medfinansiering fra satspuljen og Fore-
byggelsesfonden indregnes. Den skønnede strukturelle for-
bedring af de offentlige finanser anvendes til medfinansie-
ring af udgifter forbundet med realiseringen af regeringens
uddannelses- og forskningsmålsætninger.

3.1. Ressourceforløb m.v.

Som en del af aftalen foreslås det, at personer under 40 år
som udgangspunkt ikke skal have tilkendt førtidspension,
men i stedet skal gennem individuelt tilrettelagte ressource-
forløb. Tilsvarende foreslås det, at personer over 40 år som
udgangspunkt ikke tilkendes førtidspension, før de har været
gennem et ressourceforløb. Det foreslås samtidig, at mulig-
heden for at arbejde under ressourceforløb skal være bedre
end på kontanthjælp.

De samlede offentlige mindreudgifter inklusiv IT-udgifter
og opstartsstøtte m.v. som følge af de foreslåede tiltag om-
kring ressourceforløb skønnes at udgøre 0,2 mia. kr. i 2020
og 1,1 mia. kr. fuldt indfaset, jf. tabel 1.

3.1.1. Rehabiliteringsteams i alle kommuner

Det foreslås, at der etableres rehabiliteringsteam i alle kom-
muner. Formålet med rehabiliteringsteamet er at sikre, at der
sker den nødvendige tværfaglige koordinering i komplekse
sager. Forslaget om rehabiliteringsteams skønnes at være
udgiftsneutralt. Det vurderes, at kommunernes udgifter som
følge af forslaget kan dækkes af de midler, kommunerne i
dag anvender på området.

Tabel 2. Økonomiske konsekvenser fordelt på kommune og stat som forslag om rehabiliteringsteams i alle kommuner.

Mio. kr. 2013 2014 2015 2016
Kommuner 0 0 0 0
Staten 0 0 0 0
I alt 0 0 0 0
3.1.2. Ressourceforløb

Forslaget om ressourceforløb betyder, at der i stedet for til-
kendelse af førtidspension skal investeres i en tværfaglig
indsats, der er tilpasset den enkeltes behov. Forslaget om
ressourceforløb skønnes at medføre en positiv beskæftigel-
seseffekt på ca. 2.700 fuldtidspersoner i 2020 og ca. 9.200
fuldtidspersoner fuldt indfaset. Forslaget om ressourceforløb
for de over og under 40-årige er fuldt indfaset i 2032.

Det forventes, at der i 2020 vil være ca. 28.500 fuldtidsdel-
tagere i ressourceforløb under 40 år og 9.500, der er over 40
år. Fuldt indfaset forventes det, at der er 34.000 fuldtidsdel-
tagere under 40 år og 9.500 over 40 år.

Inklusive samspilseffekter skønnes ressourceforløb for de
over og under 40-årige tilsammen at medføre offentlige

mindreudgifter på 0,2 mia. kr. i 2020 og 1,1 mia. kr. fuldt
indfaset.

Kommunerne modtager 50 pct. statsrefusion på udgifterne
til forsørgelse i perioder, hvor personer i ressourceforløb er
aktive i et virksomhedsrettet tilbud eller i ordinær uddannel-
se efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10-12.
Personen skal deltage i tilbuddet i mindst 10 timer om ugen
for, at der kan hjemtages 50 pct. refusion. De 10 timer kan
nedskrives til én time efter vurdering af personens situation,
ressourcer, helbredstilstand, behandlingstilbud m.v. I øvrige
perioder ydes der 30 pct. statsrefusion på udgifter til forsør-
gelse under ressourceforløb. Udgifterne til ydelsen under
ressourceforløb er omfattet af budgetgarantien.

Der ydes 50 pct. statsrefusion til driftsudgifter til aktive til-
bud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for personer
i ressourceforløb. Driftsudgifterne til aktive tilbud for perso-
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ner, der deltager i ressourceforløb, er omfattet af budgetga-
rantien.

Der ydes 50 pct. statsrefusion til udgifter til mentorstøtte for
personer i ressourceforløb. Udgifterne til mentorstøtte er li-
geledes omfattet af budgetgarantien.

3.1.2.1. Ressourceforløb for de under 40-årige

Personer under 40 år skal som udgangspunkt ikke have før-
tidspension. Målgruppen for ressourceforløb er personer,
hvor det er overvejende sandsynligt, at de i fravær af en sær-
lig indsats ville ende på førtidspension.

Forslaget vil medføre merudgifter til ressourceforløbsydelse
samt udgifter til aktive tilbud, mentor og samtaler under for-
løbet, jf. tabel 3.

Forslaget vil umiddelbart medføre en besparelse på udgifter-
ne til førtidspension og kontanthjælp som følge af, at perso-
ner på disse ydelser i stedet overgår til ressourceforløb. Når
deltagerne ophører i ressourceforløb, er det forudsat, at de
efterfølgende overgår til fx kontanthjælp, førtidspension, or-
dinær beskæftigelse eller fleksjob. Overgangen til kontant-
hjælp, førtidspension og fleksjob medfører udgifter til for-
sørgelse m.v.

Tabel 3. Økonomiske konsekvenser fordelt på kommune og stat som følge af forslag om ressourceforløb for de under
40-årige.

Mio. kr., 2013 p/l 2013 2014 2015 2016
Kommuner
Ressourceforløbsydelse 302 882 1.394 1.812
Ressourceforløb, indsats mv. 56 169 267 340
Kontanthjælp, ydelse -112 -322 -498 -633
Kontanthjælp, tilbud mv. -7 -19 -29 -37
Førtidspension -243 -706 -1.122 -1.487
Flekstilskud 0 1 4 10
I alt Kommuner -4 5 16 5
Staten
Ressourceforløbsydelse 141 412 652 846
Ressourceforløb, indsats mv. 51 152 240 306
Kontanthjælp, ydelse -49 -140 -217 -277
Kontanthjælp, tilbud mv. -4 -12 -18 -23
Førtidspension -131 -380 -604 -801
Fleksjobtilskud 0 2 7 19
I alt staten 7 34 60 70
I alt 4 39 76 74
3.1.2.2. Ressourceforløb for de over 40-årige

Personer over 40 år skal som udgangspunkt have et ressour-
ceforløb, inden de kan få tilkendt førtidspension, dog ikke i
de tilfælde, hvor kommunen efter en samlet faglig vurdering
kan dokumentere, at det er åbenbart formålsløst at forsøge at
udvikle personens arbejdsevne gennem et ressourceforløb.

Forslaget vil medføre merudgifter til ressourceforløbsydelse
samt udgifter til aktive tilbud, mentor og samtaler under for-
løbet, jf. tabel 4.

Forslaget vil umiddelbart medføre en besparelse på udgifter-
ne til førtidspension som følge af, at personer på disse ydel-
ser i stedet overgår til ressourceforløb. Når deltagerne ophø-
rer i ressourceforløb, er det forudsat, at de efterfølgende
overgår til fx kontanthjælp, førtidspension, ordinær beskæf-
tigelse eller fleksjob. Overgangen til kontanthjælp, førtids-
pension og fleksjob medfører udgifter til forsørgelse m.v.

Tabel 4. Økonomiske konsekvenser fordelt på kommune og stat som følge af forslag om ressourceforløb for de over 40-
årige.

Mio. kr., 2013 p/l 2013 2014 2015 2016
Kommuner
Ressourceforløbsydelse 309 776 950 964
Ressourceforløb, indsats mv. 52 122 143 148
Kontanthjælp, ydelse 0 22 76 142
Kontanthjælp, tilbud mv. 0 1 4 8
Førtidspension -347 -896 -1.159 -1.270
Flekstilskud 0 1 5 10
I alt Kommuner 13 26 19 2
Staten
Ressourceforløbsydelse 144 361 441 448
Ressourceforløb, indsats mv. 46 109 128 132
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Kontanthjælp, ydelse 0 9 33 62
Kontanthjælp, tilbud mv. 0 1 3 5
Førtidspension -187 -482 -624 -684
Fleksjobtilskud 0 3 10 18
I alt staten 3 1 -9 -19
I alt 17 27 10 -17
3.1.2.3. Bedre muligheder for at arbejde under ressource-
forløb

Deltagere i et ressourceforløb skal have mulighed for at be-
holde en større del af lønindtægten, hvis de får et job på det
ordinære arbejdsmarked, end efter de regler, der gælder for
kontanthjælpsmodtagere. Forslaget omfatter alle i ressource-
forløb, der modtager ressourceforløbsydelse. Forslaget
skønnes at medføre offentlige merudgifter på 37 mio. kr. i
2020 og 43 mio. kr. fuldt indfaset.

Forslaget skønnes at medføre kommunale merudgifter til
ressourceforløbsydelse på 4 mio. kr. i 2013, stigende til 19
mio. kr. i 2016. For staten skønnes forslaget at medføre mer-
udgifter til ressourceforløbsydelse på 2 mio. kr. i 2013, sti-
gende til 9 mio. kr. i 2016. I alt skønnes forslaget at medføre
offentlige merudgifter til ressourceforløbsydelse på 6 mio.
kr. i 2013 og 28 mio. kr. i 2016.

Tabel 5. Økonomiske konsekvenser fordelt på kommune og stat som følge af forslag om bedre mulighed for at arbejde
under ressourceforløb.

Mio. kr., 2013 p/l 2013 2014 2015 2016
Kommuner
Ressourceforløbsydelse 4 11 16 19
I alt Kommuner 4 11 16 19
Stat
Ressourceforløbsydelse 2 6 8 9
I alt staten 2 6 8 9
I alt 6 17 24 28
3.2. Fleksjob m.v.

På fleksjobområdet foreslås flere ændringer, hvor den stør-
ste ændring er en målretning af fleksjob-ordningen. Målret-
ningen af fleksjobordningen indebærer en omlægning af til-
skuddet i fleksjob-ordningen, så ordningen i højere grad bli-
ver målrettet personer med mindst arbejdsevne, samtidig
med at der bliver større tilskyndelse for den fleksjobansatte
til at øge antallet af arbejdstimer, hvis vedkommende er i
stand til det. Målretningen indebærer ændringer i ATP-ind-
betalingen til fleksjob-ansatte.

Derudover foreslås ændringer i forhold til ledighedsydelses-
modtagere, herunder ensretning af sanktionsregler, ny til-
skudsordning til selvstændigt erhvervsdrivende med varig
og væsentligt nedsat arbejdsevne, ny sygedagpengemodel
for fleksjobansatte og endelig foreslås der afsat midler til en
fleksjobkampagne.

De samlede forslag på fleksjobområdet skønnes at medføre
en positiv beskæftigelseseffekt på ca. 2.000 fuldtidspersoner
i 2020 og ca. 3.000 fuldtidspersoner fuldt indfaset. Forslage-
ne er fuldt indfaset i 2028.

De samlede offentlige mindreudgifter inklusive samspilsef-
fekter som følge af de foreslåede ændringer på fleksjobom-
rådet skønnes at udgøre 1,8 mia. kr. i 2020 og 2,8 mia. kr.
fuldt indfaset, jf. tabel 1.

3.2.1. Bevilling af fleksjob og øget brug af sociale kapitler,
jf. 2.2.1, fastsættelse og regulering af løn i fleksjobbet jf.
2.2.2 og udbetaling af fleksløntilskud, jf. 2.2.3

Forslaget ændrer på betingelserne for bevilling af fleksjob,
således at fleksjob som udgangspunkt gøres midlertidige i
op til 5 år ad gangen. For personer over 40 år kan fleksjob-
bevillingen dog gøres permanent efter det første fleksjob.
Kommunen vurderer efter udløbet af hvert midlertidigt flek-
sjob, om personen er berettiget til et nyt midlertidigt flek-
sjob. Det skønnes, at en mindre andel vil være i stand til at
varetage et job på ordinære vilkår i stedet for at blive bevil-
get et nyt fleksjob, hvilket vil medføre offentlige mindreud-
gifter til fleksjob.

Endvidere indebærer forslaget, at en medarbejder først kan
blive ansat i et fleksjob på den hidtidige arbejdsplads, når
den pågældende har været ansat på arbejdspladsen i mindst
12 måneder under overenskomstens sociale kapitler eller på
særlige vilkår. Det skønnes, at for nogle af de personer, der
bliver ansat i et aftalebaseret skånejob eller job på særlige
vilkår, vil det vise sig at være den rigtige løsning for dem
frem for et fleksjob, hvilket vil medføre offentlige min-
dreudgifter til fleksjob.

Forslaget betyder samtidig også, at der ændres på løn og til-
skud i fleksjobbet. I dag får den fleksjobansatte fuld løn fra
arbejdsgiveren, som enten får ½ eller 2/3 af lønnen i tilskud
fra kommunen. Med forslaget betaler arbejdsgiveren løn
inkl. pension for den arbejdsindsats, den fleksjobansatte
reelt yder, mens kommunen supplerer med et tilskud, der re-
guleres på baggrund af lønindtægten.

Tilskuddet udgør maksimalt 98 pct. af højeste dagpengesats
(svarende til godt 200.000 kr. pr. år). Tilskuddet aftrappes
med 30 pct. af lønindtægten inkl. pension fra arbejdsgiveren
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indtil en løn på 13.000 kr. pr. måned inkl. pension. Herefter
aftrappes lønnen med 55 pct.

Den nye indtægtsregulerede model skønnes at medføre et la-
vere gennemsnitligt fleksløntilskud end i dag, og dermed of-
fentlige mindreudgifter til fleksjob.

Som følge af ændringen af aflønningen i fleksjob vil syge-
dagpengerefusionen til arbejdsgiveren falde. Arbejdsgiveren
modtager fremadrettet, som i dag, refusion svarende til det
beløb, som den ansatte kunne have fået udbetalt i sygedag-

penge. Som aflønningen i fleksjobmodellen i dag er opbyg-
get, svarer det til sygedagpenge beregnet på baggrund af
fuldtidsarbejde, mens det fremadrettet vil være sygedagpen-
ge beregnet på baggrund af den arbejdsindsats, den fleksjob-
ansatte reelt yder.

De skønnede mindreudgifter til fleksjob for årene
2013-2016 som følge af forslagene om nye krav til bevilling
af fleksjob samt ny tilskudsmodel og ny sygedagpengemo-
del fremgår af tabel 6.

Tabel 6. Økonomiske konsekvenser fordelt på kommune og stat som følge af forslag om ny fleksjobordning

Mio. kr., 2013 p/l 2013 2014 2015 2016
Kommuner -183 -358 -495 -619
Stat -183 -358 -451 -527
I alt -367 -716 -946 -1.146
3.2.4. Løbende opfølgning i fleksjob og udarbejdelse af sta-
tus

Forslaget indebærer at kommunen efter 2½ år skal følge op
på fleksjobbet ved en personlig samtale med den fleksjoban-
satte. Samtidig skal kommunen efter 4½ år udarbejde en sta-

tus, hvor der tages stilling til, om den fleksjobansatte skal
bevilges et nyt midlertidigt fleksjob. Samlet vil dette medfø-
re årlige merudgifter til samtaler på godt 21 mio. kr. fuldt
indfaset. De skønnede merudgifter til samtaler for årene
2013-2016 fremgår af tabel 7.

Tabel 7. Økonomiske konsekvenser fordelt på kommune og stat som følge af løbende opfølgning i fleksjob og udarbej-
delse af status

Mio. kr., 2013 p/l 2013 2014 2015 2016
Kommuner
Samtaler 0 0 8 10
Stat 0 0 0 0
I alt 0 0 8 10
3.2.5. Ledighedsydelse

Forslaget betyder, at ledighedsydelse på den høje sats frem-
over vil udgøre 89 pct. af højeste dagpengesats, mens den
lave sats vil udgøre hhv. ca. 80 pct. eller 60 pct. af højeste
dagpengesats for forsørgere og ikke-forsørgere. Der indføres
en ½-årig overgangsordning, så personer, der i dag modta-
ger ledighedsydelse på mere end 89 pct. af højeste dagpen-
gesats, vil kunne modtage samme sats i op til et halvt år ef-
ter lovens ikrafttrædelse.

Forslaget skønnes isoleret set ikke at have økonomiske kon-
sekvenser, da den gennemsnitlige ledighedsydelse i dag ud-
gør ca. 89 pct. af højeste dagpengesats. Overgangsordningen
for personer, der modtager en højere ledighedsydelsessats
end 89 pct., skønnes at medføre offentlige merudgifter til le-
dighedsydelse på ca. 10 mio. kr. i 2013.

Endelig vil ledige fleksjobvisiterede, der har nået varigheds-
begrænsningen i forbindelse med fleksydelsesalderen, kunne
modtage ledighedsydelse svarende til ca. 60 pct. af højeste
dagpengesats frem til folkepensionsalderen, eller til de over-
går til fleksydelse. Det er i forskel til i dag, hvor ledige flek-
sjobvisiterede der har nået fleksydelsesalderen og som ikke
kan overgå til fleksydelse, risikerer at stå uden forsørgelse
fordi de ikke opfylder kravene til kontanthjælp. Forslaget
skønnes at medføre offentlige merudgifter til ledighedsydel-
se på ca. 9 mio. kr. i 2013.

De skønnede økonomiske konsekvenser vedrørende ledig-
hedsydelse for 2013-2016 er vist i tabel 8 nedenfor.

Tabel 8. Økonomiske konsekvenser fordelt på kommune og stat som følge af forslag om ledighedsydelse

Mio. kr., 2013 p/l 2013 2014 2015 2016
Kommuner
Ledighedsydelse 14 13 20 26
Stat
Ledighedsydelse 5 6 8 11
I alt 20 19 28 37
3.2.6. Lempelse af sanktionsregler

Der skønnes ikke at være økonomiske konsekvenser af be-
tydning med forslaget, da der er tale om et meget begrænset

antal personer, der i dag bliver sanktioneret. Ved at sidestille
sanktionsreglerne med reglerne i lov om arbejdsløshedsfor-
sikring m.v. skønnes det, at lidt færre personer vil blive
sanktioneret. Forslaget skønnes at medføre offentlige mer-
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udgifter til ledighedsydelse på 1 mio. kr. årligt, hvoraf de
statslige merudgifter udgør 0,3 mio. kr. årligt, og de kom-
munale merudgifter udgør 0,7 mio. kr. årligt.

3.2.7. Den aktive indsats for ledige fleksjobvisiterede

Der skønnes ikke at være økonomiske konsekvenser af be-
tydning forbundet med forslaget

3.2.8. Manglende ret til statsrefusion afskaffes

Der skønnes ikke at være økonomiske konsekvenser af be-
tydning forbundet med forslaget.

3.2.9. Støtte i form af tilskud til selvstændigt erhvervsdriven-
de

Den særlige ordning for selvstændige omfatter personer, der
efter lovens ikrafttræden får bevilliget tilskud til bevarelse af
beskæftigelsen i egen virksomhed. Der ydes et tilskud på
125.000 kr. årligt, som nedsættes med 30 pct. i forhold til
overskuddet i virksomheden og 30 pct. af eventuel anden ar-
bejdsindkomst.

Forslaget vil medføre et lavere gennemsnitligt tilskud til
selvstændige i egen virksomhed i forhold til i dag. Forslaget
indebærer desuden lempeligere visitation. Det lavere gen-
nemsnitlige tilskud vil give anledning til mindreudgifter og
den lempeligere visitation er forbundet med meraktivitet og
dermed merudgifter.

Forslaget om at udfase den nuværende ordning for tilskud til
bevarelse af beskæftigelsen i egen virksomhed og indføre en
særlig ordning skønnes samlet set at medføre mindreudgifter
for det offentlige på ca. 65 mio. kr. årligt fuldt indfaset (fra
2023 og frem).

Forslaget indfases over en længere årrække og giver anled-
ning til en mindreudgift på ca. 6 mio. kr. i 2013 stigende til
18 mio. kr. i 2016. Samspilseffekter med den nye indtægts-
regulerede fleksjobmodel, jf. pkt. 3.2.1 er indregnet i de
skønnede mindreudgifter.

Tabel 9. Økonomiske konsekvenser af forslag om særlig ordning for selvstændige fordelt på kommune og stat

Mio. kr., 2013 p/l 2013 2014 2015 2016
Kommuner -1 -2 -2 -2
Stat -5 -10 -13 -16
I alt -6 -11 -15 -18
3.2.10. Indbetaling af bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægs-
pension

Som følge af ændringen af aflønningen i fleksjob, jf. pkt.
3.2.1 vil arbejdsgiveren fremover kun indbetale ATP-bidrag
på baggrund af de timer som den fleksjobansatte arbejder,
mens staten indbetaler bidrag til ATP for antallet af timer
med fleksløntilskud.

ATP-bidraget, som beregnes på grundlag af timer med flek-
sløntilskud, udgør 2/3 af A-bidragssatsen efter § 15, stk. 1, i
lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, hvilket svarer til
1,12 kr. pr. time (2012). Statens merudgifter til ATP-bidrag
til fleksjobansatte for årene 2013-2016 fremgår af tabel 10.

Tabel 10. Økonomiske konsekvenser af ændret indbetaling af bidrag til ATP

Mio. kr., 2013 p/l 2013 2014 2015 2016
Kommuner 0 0 0 0
Stat
ATP-bidrag 7 13 19 25
I alt 7 13 19 25
3.2.11. Fleksjobkampagne

For at udbrede kendskabet til de nye regler på fleksjobområ-
det og således understøtte, at virksomheder er opmærksom-
me på de nye muligheder i ordningen, afsættes der i 2013 2
mio. kr. til en fleksjobkampagne.

3.3. Tilbud m.v. til førtidspensionister

Som en del af aftalen er der lagt op til ændringer på førtids-
pensionsområdet. Således foreslås det at give mulighed for
ressourceforløb og beskæftigelsestilbud til eksisterende før-
tidspensionister med henblik på at få flere førtidspensioni-
ster i arbejde. Derudover foreslås det, at kun en del af før-
tidspensionen på ny ordning kan medtages til lande udenfor
EU/EØS og Schweiz, og at der sker en ændring af de faste
satser for merudgiftsydelse. Desuden foreslås der forbedrin-

ger af den supplerende arbejdsmarkedspension for førtids-
pensionister (SUPP).

De samlede offentlige mindreudgifter, som følge af de fore-
slåede ændringer på førtidspensionsområdet skønnes at ud-
gøre 13 mio. kr. i 2020 og 60 mio. kr. fuldt indfaset, jf. tabel
1.

3.3.1. Mulighed for ressourceforløb til førtidspensionister
under 40 år

Personer under 40 år, der allerede har fået tilkendt førtids-
pension, får mulighed for at deltage i ressourceforløb. Da
det fremover ikke vil være muligt at få førtidspension uden
at have gennemført et ressourceforløb, med mindre indsat-
sen er åbenbart formålsløs, vil antallet af førtidspensionister
under 40 år, der ikke har gennemført et ressourceforløb, væ-
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re faldende. Muligheden for ressourceforløb til førtidspensi-
onister under 40 år er således en ordning, der stort set vil
være udfaset, når ordningen med ressourceforløb for de un-
der 40-årige er fuldt indfaset i 2032. Forslaget indebærer så-
ledes ikke merudgifter på langt sigt.

Forslaget indebærer, at førtidspensionister under 40 år får
ressourceforløb, mens de fortsætter på førtidspension. Dette

vil således indebære merudgifter til tilbud, mentor og samta-
ler. De samlede udgifter udgør 16 mio. kr. i 2013 og herefter
33 mio. kr. årligt. Udgifterne til ordningen falder fra 2017
og frem til 2032, hvor ordningen er udfaset. Der er forudsat
samme udgifter til tilbud, mentor og samtaler som til de øv-
rige under 40-årige i ressourceforløb.

Tabel 11. Økonomiske konsekvenser fordelt på kommune og stat som følge af forslag om ressourceforløb for førtids-
pensionister under 40 år.

Mio. kr., 2013 p/l 2013 2014 2015 2016
Kommuner
Ressourceforløb, indsats 9 17 17 17
I alt Kommuner 9 17 17 17
Stat
Ressourceforløb, indsats 8 15 15 15
I alt staten 8 15 15 15
I alt 16 33 33 33
3.3.2. Mulighed for beskæftigelsestilbud til førtidspensioni-
ster

Førtidspensionister får mulighed for at få aktive tilbud efter
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Forslaget skønnes i
2020 og på langt sigt at medføre merudgifter på 58 mio. kr.
årligt.

Forslaget skønnes at medføre kommunale merudgifter på 16
mio. kr. i 2013 og 31 mio. kr. årligt herefter. Staten skønnes
at have merudgifter på 13 mio. kr. i 2013 og 27 mio. kr. år-
ligt herefter.

Samlet skønnes forslaget at medføre offentlige merudgifter
på 29 mio. kr. i 2013 og 58 mio. kr. årligt herefter.

Tabel 12. Økonomiske konsekvenser fordelt på kommune og stat som følge af forslag om aktive tilbud til førtidspensio-
nister.

Mio. kr., 2013 p/l 2013 2014 2015 2016
Kommuner
Ressourceforløb, indsats 16 31 31 31
I alt Kommuner 16 31 31 31
Stat
Ressourceforløb, indsats 13 27 27 27
I alt staten 13 27 27 27
I alt 29 58 58 58
3.3.3. Lavere førtidspension til pensionister, der bosætter
sig uden for EU/EØS og Schweiz

Forslaget medfører, at kun en del af førtidspensionen frem-
adrettet kan modtages i lande uden for EU/EØS og Schweiz.
Det foreslås, at en del af førtidspensionsbeløbet for perso-
ner, der har fast bopæl i lande uden for EU/EØS og
Schweiz, udgøres af et fastsat pensionstillæg. Efter forslaget
vil der ikke være ret til at modtage pensionstillægget under
fast bopæl i lande uden for EU/EØS og Schweiz. Efter over-

enskomster med USA, Indien, Sydkorea og Filippinerne vil
førtidspensionister dog fortsat kunne modtage hele førtids-
pensionen efter lov om social pension.

Lovforslaget skønnes at medføre statslige mindreudgifter på
2 mio. kr. i 2013, 4 mio. kr. i 2014, 6 mio. kr. i 2015 og 8
mio. kr. i 2016. Mindreudgifterne vil stige fremover som
følge af, at ordningen indfases over en længere periode, da
reglen alene omfatter personer, der flytter til lande uden for
EU/EØS og Schweiz efter den 1. januar 2013.

Tabel 13. Økonomiske konsekvenser fordelt på kommune og stat som følge af lavere førtidspension til pensionister, der
bosætter sig i lande uden for EU/EØS og Schweiz

Mio. kr., 2013 p/l 2013 2014 2015 2016
Kommuner
Indførelse af pensionstillæg 0 0 0 0
I alt Kommuner 0 0 0 0
Stat
Indførelse af pensionstillæg -2 -4 -6 -8
I alt staten -2 -4 -6 -8
I alt -2 -4 -6 -8

68



3.3.4. Ændring af faste satser for merudgiftsydelse, regule-
ring af bagatelgrænse, samt justering af personkredsen

Forslaget medfører, at udmålingssystemet for merudgiftsy-
delsen ændres, således at de faste ydelsestrin, som tilskuddet
i dag udbetales efter, afskaffes. I stedet udbetales et beløb
svarende til den merudgift, som borgeren kan sandsynliggø-
re, dog foreslås det, at det tilskud til nødvendige merudgif-
ter, som udbetales, rundes op til nærmeste kronebeløb, som
er deleligt med 100. Det foreslås endvidere, at bagatelgræn-
sen på 6.000 kr. pr. år, reguleres en gang årligt med satsre-
guleringsprocenten. Endvidere justeres personkredsen, såle-
des at personer, der modtager pension efter de før den 1. ja-
nuar 2003 gældende regler, og som modtager tilskud til an-

sættelse af hjælper efter servicelovens § 95, også får ret til
merudgiftsydelse, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.

Lovforslaget skønnes at medføre mindreudgifter på 57 mio.
kr. i 2013 stigende til 69 mio. kr. i 2016. Fuldt indfaset i
2032 er mindreudgifterne på 90 mio. kr. Heraf vurderes lov-
forslaget, at medføre administrative merudgifter i kommu-
nerne til genberegning af ydelsen det første år på 2 mio. kr.
Ændring af de faste satser for merudgiftsydelse skønnes at
medføre mindreudgifter for kommunerne, mens justeringen
af merudgiftsydelsens personkreds skønnes at have merud-
gifter for kommunerne, jf. tabel 14. Lovforslagets økonomi-
ske konsekvenser skal forhandles med kommunerne.

Tabel 14. Oversigt over lovforslagets økonomiske konsekvenser

Mio. kr., 2013 p/l 2013 2014 2015 2016
Kommuner
Ændring af satser for merud-
giftsydelse og regulering af
bagatelgrænse -30 -33 -35 -36
Justering af merudgiftsydel-
sens personkreds 3 2 2 2
I alt Kommuner -27 -31 -33 -35
Stat
Ændring af satser for merud-
giftsydelse og regulering af
bagatelgrænse -32 -33 -35 -36
Justering af merudgiftsydel-
sens personkreds 2 2 2 2
I alt staten -30 -31 -33 -35
I alt -57 -63 -66 -69
3.3.5. Forbedringer af den supplerende arbejdsmarkedspen-
sion for førtidspensionister (SUPP)

Forbedringerne omfatter en mere balanceret dødsfaldsdæk-
ning, et administrations- og formuefællesskab mellem SUPP
i ATP-regi og ATP-ordningen og i forbindelse hermed en
ændret PAL-afregning, således at denne fremover sker kol-
lektivt for SUPP-ordningen på samme måde, som det i dag
sker for ATP-ordningen.

De foreslåede ændringer har ingen økonomiske konsekven-
ser for det offentlige. I den forbindelse bemærkes, at der ik-
ke foreslås ændringer vedr. bidraget til ordningen.

3.4. Afledte konsekvenser på arbejdsskadeområdet

Reformen af førtidspension og fleksjob skønnes at indebære
merudgifter for offentlige arbejdsgivere på 53 mio. kr. år-
ligt, når reformen er fuldt indfaset samt merudgifter på 147
mio. kr. i 2013. Det skyldes, at der skal hensættes reserver
for de arbejdsskader, som er anmeldt, men endnu ikke fær-
digbehandlet.

3.4.1. Implementering af reformen for fleksjob

Reformen af fleksjob indebærer merudgifter på arbejdsska-
deområdet. Det skyldes, at arbejdsskadelovgivningen dæk-
ker tabet mellem indtjeningen før skaden og indtjeningen ef-

ter skaden. Ændringen af fleksjobordningen indebærer, at
indtjeningen i fleksjobbet bliver mindre. Det medfører, at
den tilskadekomne skal have dækket et større tab efter ar-
bejdsskadelovgivningen.

Fleksjob er endvidere gjort midlertidige, hvorfor Arbejds-
skadestyrelsen ikke længere kan træffe endelige afgørelser,
men er nødt til at træffe flere midlertidige afgørelser, der
medfører udbetaling af løbende erstatninger. Løbende erstat-
ninger er dyrere end kapitalerstatninger, idet de løbende er-
statninger er skattepligtige, mens kapitalerstatningerne er
skattefri. Dertil kommer, at flere midlertidige afgørelser
medfører flere revisioner og derved administrationsbidrag til
Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen for så vidt angår
sager, der ankes.

Det skønnes, at de samlede offentlige merudgifter ved æn-
dringer af fleksjobordningen udgør ca. 49 mio. kr. årligt, når
reformen er fuldt indfaset, hvoraf statens andel udgør 10
mio. kr. I 2013 vil meromkostningen være på ca. 138 mio.
kr., hvoraf statens andel udgør 28 mio. kr. De øgede merud-
gifter det første år skyldes, at forsikringsselskaberne skal
hensætte yderligere reserver til skader, der allerede er ind-
truffet.

3.4.2. Implementering af reformen for førtidspension
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Reformen af førtidspension indebærer merudgifter for ar-
bejdsgiverne på arbejdsskadeområdet. Det skyldes, at der
skal træffes afgørelse om flere midlertidige erstatninger som
følge af ressourceforløbet, der i modsætning til førtidspensi-
on ikke skaber en endelig afklaring om den arbejdsskadedes
økonomi. De midlertidige erstatninger udbetales løbende.
Løbende erstatninger er dyrere for forsikringsselskaberne
end kapitalerstatninger, idet de løbende erstatninger er skat-
tepligtige, mens kapitalerstatningerne er skattefri. Udover
merudgifterne ved tilkendelse af midlertidige løbende erstat-
ninger vil der være merudgifter til behandling af de ekstra
revisioner i sagerne (administrationsbidrag til Arbejdsska-
destyrelsen). Merudgifterne til førtidspension vil delvist bli-
ve modvirket af, at tilskadekomne i højere grad forventes at

udnytte en resterhvervsevne, og derved bevare tilknytning til
arbejdsmarkedet. Det medfører en lavere erstatning efter ar-
bejdsskadelovgivningen.

Det skønnes, at de samlede merudgifter for offentlige ar-
bejdsgivere ved førtidspensionsreformen vil udgøre ca. 4
mio. kr. årligt, hvoraf statens andel udgør 1 mio. kr. I 2013
vil merudgifterne være 9 mio. kr. for det offentlige, hvoraf
statens andel udgør 2 mio. kr.

Staten, regionerne og kommunerne kompenseres ikke for
merudgifterne som følge af stigende arbejdsskadeerstatnin-
ger.

Tabel 15. Offentlige meromkostninger (mio. kr.) på arbejdsskadeområdet som følge af implementering af reformen på
førtidspension og fleksjob

Mio. kr. År 1 År 2 År 3 År 4 År 10
Staten 29 9 9 9 11
Kommuner/regioner 118 35 36 37 42
Offentlige udgifter i alt 147 44 45 46 53
3.5. Neutralisering af de økonomiske konsekvenser for kom-
muner, der er selvbudgetterende for 2013

Lovforslaget skønnes at medføre en samlet reduktion af det
kommunale udskrivningsgrundlag på ca. 508 mio. kr., heraf
henholdsvis ca. 156 mio. kr. som følge af forslaget om ind-
førelse af en ressourceforløbsydelse og ca. 352 mio. kr. som
følge af forslaget om den indtægtsregulerede fleksjobmodel.
På fleksjobområdet skønnes det kommunale udskrivnings-
grundlag at blive reduceret som følge af et lavere gennem-
snitligt tilskud til arbejdsgivere, som har ansatte i fleksjob
fremadrettet. Forslaget om ressourceforløb skønnes at redu-
cere udskrivningsgrundlaget som følge af at personer, der
tidligere ville have modtaget førtidspension i stedet modta-
ger ressourceforløbsydelse, der i gennemsnit er lavere.

Det er ikke muligt at opgøre lovforslagets økonomiske kon-
sekvenser for det kommunale udskrivningsgrundlag på kom-
muneniveau. Korrektionen af efterreguleringen foreslås der-
for opgjort som den enkelte kommunes andel af henholdsvis
antallet af førtidspensionstilkendelser i 2011 og antallet af
ansatte i fleksjob pr. juli 2012. Fordelingen af korrektionen
er endeligt beregnet af Beskæftigelsesministeriet på det
grundlag, der foreligger på tidspunktet for lovforslagets
fremsættelse. Korrektionen for kirkeskat i de selvbudgette-
rende kommuner beregnes på tilsvarende måde.

4. Økonomiske og administrative omkostninger for er-
hvervslivet.

4.1. Ressourceforløb

Lovforslaget medfører ingen økonomiske eller administrati-
ve konsekvenser for erhvervslivet.

4.2. Fleksjob m.v.

Lovforslaget medfører ingen økonomiske eller administrati-
ve konsekvenser for erhvervslivet.

4.3. Tilbud til førtidspensionister m.v.

Lovforslaget medfører ingen økonomiske eller administrati-
ve konsekvenser for erhvervslivet.

4.4. Afledte konsekvenser på arbejdsskadeområdet

Det skønnes, at merudgifterne for erhvervslivet udgør ca.
122 mio. kr. årligt, når reformen er fuldt indfaset. I 2013 vil
merudgifterne dog udgøre ca. 343 mio. kr. Det skyldes, at
der skal hensættes yderligere til reserver, for årgange som
allerede er anmeldt, men endnu ikke færdigbehandlet.

4.4.1. Implementering af reformen for fleksjob

Det skønnes, at implementeringen af reformen for fleksjob
vil indebære merudgifter på arbejdsskadeområdet for er-
hvervslivet på ca. 115 mio. kr. årligt, når reformen er fuldt
indfaset. Det første år vil merudgifterne for erhvervslivet
dog udgøre ca. 323 mio. kr. som følge af, at der skal foreta-
ges yderligere hensættelser til allerede indtrufne skadesår-
gange.

4.4.2. Implementering af reformen for førtidspension

Det skønnes, at implementeringen af reformen for førtids-
pension vil indebære merudgifter på arbejdsskadeområdet
for erhvervslivet på ca. 8 mio. kr. årligt, når reformen er
fuldt indfaset. Det første år vil merudgifterne dog udgøre ca.
20 mio.kr., som følge af, at der skal foretages yderligere
hensættelser til allerede indtrufne skadesårgange.

70



Tabel 16 Meromkostninger (mio. kr.) på arbejdsskadeområdet for erhvervslivet som følge af implementering af refor-
men på førtidspension og fleksjob

Mio. kr. År 1 År 2 År 3 År 4 År 10
Erhvervslivet 343 102 105 107 122
5. Administrative konsekvenser for borgerne

Der er ingen administrative konsekvenser for borgerne.

6. Miljømæssige konsekvenser

Der er ingen miljømæssige konsekvenser af lovforslaget.

7. Forholdet til EU-retten

Forslaget om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende skal
notificeres over for EU-Kommissionen, som skal godkende
ordningen, da der er tale om en ordning omfattet af statsstøt-
tereglerne.

Målgruppen for ressourceforløb er personer med så massive
og komplekse problemstillinger, at det er overvejende sand-
synligt, at de i fravær af en helhedsorienteret og tværgående
indsats vil skulle tilkendes en førtidspension. De vil ofte ha-
ve sociale problemer og ingen eller svag tilknytning til ar-
bejdsmarkedet. Ressourceforløbsydelsesmodtagere kommer
primært fra kontanthjælpssystemet, men kan også komme
fra sygedagpengesystemet, fleksjobordningen m.v., hvis de
vurderes at have så massive problemer og være så langt fra
arbejdsmarkedet, at de opfylder betingelserne for et ressour-
ceforløb. Ressourceforløbsydelse er således i høj grad en
kontanthjælpslignende ydelse, og dette afspejles også i, at
ydelsen i videst muligt omfang følger samme regler som
kontanthjælp. Dette understøttes af, at sanktionsreglerne føl-
ger kontanthjælp, at den ydelse man hidtidigt har modtaget
ophører, når man bliver visiteret til ressourceforløb, samt at
ressourceforløbsydelsen tildeles på baggrund af en individu-
el skønsmæssig vurdering, hvor der lægges vægt på den en-
kelte persons problemer og behov. Ressourceforløbsydelsen
må derfor i EU-retlig sammenhæng karakteriseres som en
forsorgsydelse i lighed med kontanthjælp, og den er således
ikke omfattet af forordning 883/2004 af 29. april 2009 om
koordinering af de sociale sikringsordninger, jf. dennes arti-
kel 3 i om forordningens anvendelsesområde samt EU-dom-
stolens fortolkning heraf.

Ressourceforløbsydelsen må derimod karakteriseres som en
social fordel efter forordning 492/2011 af 5. april 2011. En
EU-arbejdstager skal således jf. art 7, stk. 2 i forordningen
have de samme sociale fordele som arbejdstagere, der er

statsborgere i den pågældende medlemsstat. Dette betyder,
at en EU-arbejdstager, når denne har opnået status som ar-
bejdstager i Danmark og i øvrigt opfylder betingelserne her-
for, kan blive visiteret til ressourceforløb.

Privat løntilskud er omfattet af Kommissionens forordning
(EF) nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for
støttes forenelighed med fællesmarkedet. I henhold til trak-
tatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforord-
ning) er det en betingelse for at kunne være omfattet af
gruppefritagelsen, at personer, der får løntilskud, skal have
været ledige i 6 måneder. Kommissionen vil inden 20 ar-
bejdsdage efter ikrafttrædelsen blive underrettet om ordnin-
gen.

8. Hørte myndigheder og organisationer

Lovforslaget er inden fremsættelsen sendt i høring hos føl-
gende organisationer: Advokatrådet, Ankestyrelsen, Ar-
bejdsløshedskassen for Selvstændige (ASE), Arbejdsmarke-
dets Tillægspension, Arbejdsskadeforeningen AVS, Bedre
Psykiatri, Beskæftigelsesrådet, Beskæftigelsesrådets Ydel-
sesudvalg, Business Danmark, Danmarks Frie Fagforening,
Dansk Socialrådgiverforening, Danske Handicaporganisati-
oner, Danske Patienter, Danske Regioner, Datatilsynet, Den
Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, Det Cen-
trale Handicapråd, Erhvervsstyrelsen, Finansrådet, Finanstil-
synet, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Foreningen af
kommunale social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer i
Danmark, Foreningen af statsforvaltningsdirektører, For-
eningen af Statsforvaltningsjurister, Foreningen af Stats-
autoriserede Revisorer, Forsikring & Pension, Frie Funktio-
nærer, Frivilligrådet, Jobrådgivernes Brancheforening, KL,
KMD, Kommunernes revision, Kommunale Tjenestemænd
og Overenskomstansatte, Kooperationen, Kristelig Arbejds-
giverforening, Kristelig Fagbevægelse, Landsforeningen af
førtidspensionister, LAFS- Landsforeningen af Fleks- og
Skånejobbere, LAP - Landsforeningen af nuværende og tid-
ligere Psykiatribrugere, Lægeforeningen, Pension Danmark,
Psykiatrifonden, Retssikkerhedsfonden, Rigsrevisionen, Rå-
det for Socialt Udsatte, SAND - De hjemløses organisation,
SIND, Facebook-gruppen Stop fleksjobreformen, Sundheds-
kartellet, Ældremobiliseringen og Ældre Sagen.

9. Sammenfattende skema

Positive konsekvenser/
Mindreudgifter

Negative konsekvenser/
Merudgifter/Mindreindtægter

Økonomiske konsekvenser for staten,
regioner, kommuner og arbejdsløsheds-
kasserne

Kommuner:
2013: -302 mio. kr.
2014: -627 mio. kr.
2015: -869 mio. kr.
2016: -1.095 mio. kr.
Stat:
2013: -301 mio. kr.

Kommuner:
2013: 144 mio. kr.
2014: 339 mio. kr.
2015: 467 mio. kr.
2016: 549 mio. kr.
Stat:
2013: 216 mio. kr.
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2014: -612 mio. kr.
2015: -794 mio. kr.
2016: -939 mio. kr.

2014: 387 mio. kr.
2015: 440 mio. kr.
2016: 497 mio. kr.

Administrative konsekvenser for staten,
regioner og kommuner

Ingen Ingen

Økonomiske og administrative konse-
kvenser for erhvervslivet

Ingen År 1: 343 mio. kr.
År 1: 102 mio. kr.
År 1: 105 mio. kr.
År 1: 107 mio. kr.

Administrative konsekvenser for bor-
gerne

Ingen Ingen

Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen
Forholdet til EU-retten Den gamle tilskudsordning (som afvikles efter 1. januar 2012) til bevarelse af

beskæftigelsen i selvstændig virksomhed for personer med en væsentligt nedsat
arbejdsevne i forhold til ethvert erhverv skal genanmeldes til EU-Kommissio-
nen.
Den nye tilskudsordning til bevarelse af beskæftigelsen i selvstændig virksom-
hed for personer med en væsentligt nedsat arbejdsevne i forhold til virksomhe-
den skal notificeres over for EU-Kommissionen.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Til nr. 1-3 (§ 2, nr. 9, 10 og 11)

I den gældende § 2 fremgår de forskellige målgrupper for
beskæftigelsesindsatsen med udgangspunkt primært i den
enkeltes forsørgelsesgrundlag som fx dagpengemodtagere
og kontanthjælpsmodtagere.

Det foreslås i lovforslagets § 3, nr. 10, til ændring lov om
aktiv socialpolitik, at personer, der visiteres til ressourcefor-
løb efter lovforslagets § 1, nr. 34 (kapitel 12 a), modtager
ressourceforløbsydelse. Der er tale om en ny målgruppe i
beskæftigelsesindsatsen, som bl.a. kan få tilbud efter lovens
kapitel 10-12. Målgruppen består af personer, der har kom-
plekse problemer ud over ledighed, og hvor det er overve-
jende sandsynligt, at de i fravær af en særlig indsats vil blive
tilkendt en førtidspension. Der henvises i øvrigt til de gene-
relle bemærkninger i pkt. 2.1.5.2.

Det foreslås derfor, at modtagere af ressourceforløbsydelse
indsættes i lovens § 2 som en ny målgruppe.

Til nr. 4 (§ 4 a, stk. 3)

Efter gældende regler kan beskæftigelsesministeren fastsæt-
te regler om krav til undersøgelse af arbejdsevnen samt om
sagsbehandlingen og fremgangsmåden i forbindelse med på-
begyndelse og behandling af sager om fleksjob og om reva-
lidering. Reglen blev indført med vedtagelse af den tidligere
førtidspensionsreform fra 2001 for at sikre mere ensartet
sagsbehandling, vedvarende fokus på udviklingsmuligheder-
ne, bedre dokumentation for afgørelserne og medinddragel-
se af borgerne.

Beskæftigelsesministeren har fastsat regler i bekendtgørelse
om beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne. Med
bekendtgørelsen indførtes i forbindelse med førtidspensions-

reformen i 2003 en metode (arbejdsevnemetoden) til beskri-
velse, vurdering og udvikling af arbejdsevnen, som skal an-
vendes, når jobcenteret påbegynder og behandler sager om
revalidering, fleksjob og førtidspension. Grundstammen i ar-
bejdsevnemetoden er ressourceprofilen, som beskriver bor-
gerens ressourcer.

Det indgår som en del af ”Aftale om en reform af førtids-
pension og fleksjob”, at der som noget nyt skal etableres re-
habiliteringsteam i alle kommuner. Formålet med rehabilite-
ringsteamet er med udgangspunkt i den enkelte borgers sam-
lede situation at sikre, at der sker den nødvendige tværfagli-
ge koordinering i sager om ressourceforløb, fleksjob eller
førtidspension, at den enkelte borger får en helhedsorienteret
indsats med relevante tværfaglige tilbud, og at der sker en
parallel afklaring af den enkelte borgers beskæftigelsesmæs-
sige, sociale og helbredsmæssige ressourcer og udfordrin-
ger.

Det er et helt centralt omdrejningspunkt, at rehabiliterings-
teamets arbejde har et beskæftigelses- og uddannelsesfokus,
og at indsatsen i videst mulige omfang medvirker til, at den
enkelte borger får fodfæste på arbejdsmarkedet.

Fremover skal rehabiliteringsteamet afgive en indstilling
om, hvorvidt personen skal have tilbud om ressourceforløb,
eller om arbejdsevnen er nedsat i et sådant omfang, at den
pågældende er berettiget til fleksjob eller førtidspension. Re-
habiliteringsplanens forberedende del danner grundlag for
rehabiliteringsteamets behandling af sagen.

Rehabiliteringsplanens forberedende del indeholder, jf. den
foreslåede § 30 a, en systematisk beskrivelse af personens
beskæftigelsesmæssige, sociale samt helbredsmæssige res-
sourcer og udfordringer, hvor alle relevante forhold i perso-
nens samlede situation indgår, herunder personlige ressour-
cer, netværk m.v. Der bygges på den systematik og adskilles
af beskrivelse og vurdering, som gælder for så vidt angår ar-
bejdsevnemetoden. Beskrivelsen skal tage udgangspunkt i
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den forudgående indsats frem mod arbejdsmarkedet. Herud-
over skal den forberedende del indeholde den praktiserende
læges vurdering af personens helbredsmæssige situation i
forhold til at kunne arbejde.

Når rehabiliteringsteamets indstilling forligger, træffer job-
centret afgørelse i sagen. Afgørelsen træffes på baggrund af
rehabiliteringstemaets indstilling og sagens oplysninger i
øvrigt, herunder rehabiliteringsplanens forberedende del.

Som en konsekvens af forslaget om rehabiliteringsteam og
om udvikling af arbejdsevnen i ressourceforløb inden tilken-
delse af førtidspension foreslås det, at beskæftigelsesmini-
sterens adgang til efter forhandling med social- og integrati-
onsministeren at fastsætte regler om krav til undersøgelse af
arbejdsevnen samt om sagsbehandling og fremgangsmåde i
forbindelse med påbegyndelse af behandling af sager om
fleksjob og revalidering erstattes af en adgang til at fastsætte
regler om procedurer for udarbejdelse af rehabiliteringsplan
m.v. Der henvises til bemærkningerne til lovforslagets § 1,
nr. 19 og 20 (§ 30 a og § 31). Bemyndigelsen i lovens § 4 a,
stk. 3, 1. pkt., foreslås derfor ophævet.

Til nr. 5 og 6 (§ 10 a, stk. 1 og 2)

Efter gældende regler kan beskæftigelsesministeren fastsæt-
te regler om digital kommunikation, herunder om pligt til at
anvende digital kommunikation via Jobnet eller anden
landsdækkende portal mellem på den ene side de personer,
der er omfattet af målgrupperne i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats, samt kontanthjælpsmodtagere, som er omfat-
tet af integrationsprogrammet efter integrationsloven, og på
den anden side jobcenteret og andre, der varetager beskæfti-
gelsesindsatsen efter denne lov. Bemyndigelsen kan bl.a. an-
vendes til at fastsætte regler om pligt til at anvende digital
kommunikation om jobplaner og tilbud efter lovens kapitel
10-12.

Som en konsekvens af, at målgrupperne i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats udvides med personer, som modtager
ressourceforløbsydelse efter kapitel 6 i lov om aktiv social-
politik, foreslås, at beskæftigelsesministeren også kan fast-
sætte regler om digital kommunikation for denne målgrup-
pe. Det foreslås endvidere, at ministerens bemyndigelse til
at fastsætte regler om pligt til at anvende digital kommuni-
kation også kommer til at omfatte rehabiliteringsplaner.

Efter gældende regler kan beskæftigelsesministeren endvi-
dere fastsætte regler om, at jobcenteret kan sende digitale
meddelelser, herunder bl.a. jobplaner, uden underskrift med
maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift el-
ler under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifi-
kation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet.

Det foreslås, at ministerens bemyndigelse også omfatter di-
gitale meddelelser i form af rehabiliteringsplaner. Ved ud-
møntning af den ændrede bemyndigelsesbestemmelse vil
der blive indhentet en udtalelse fra Datatilsynet i forbindelse
med udfærdigelsen af bekendtgørelsen, jf. persondatalovens
§ 57.

Til nr. 7 (§ 15, 1. pkt.)

Det fremgår af ”Aftale om en reform af førtidspension og
fleksjob”, at der løbende og mindst seks gange om året skal
afholdes opfølgningssamtaler med personer, der deltager i et
ressourceforløb

Det foreslås derfor, at personer, der deltager i ressourcefor-
løb, omfattes af det individuelle kontaktforløb. Der er tale
om personer, der er langt fra arbejdsmarkedet, og formålet
med samtalerne er at følge op på personens deltagelse i til-
bud og andre indsatser efter rehabiliteringsplanen bl.a. for at
sikre, at personen er motiveret for at deltage i de aktiviteter,
der fremgår af rehabiliteringsplanen, der danner rammen om
ressourceforløbet. Ved samtalerne skal det også sikres, at
der er den fornødne progression i forløbet, og at rehabilite-
ringsplanen løbende justeres i forhold til personens aktuelle
situation og behov. Det skal løbende vurderes, om der er be-
hov for at tildele personen en mentor eller intensivere ment-
orstøtten, særligt hvis personen i en periode ikke eller kun i
beskedent omfang deltager i tilbud eller andre aktiviteter.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til nr. 10-12.

Til nr. 8 (§ 15, stk. 2)

Det fremgår af ”Aftale om en reform af førtidspension og
fleksjob”, at førtidspensionister skal have ret til tre afkla-
ringssamtaler i jobcenteret.

Førtidspensionisterne har allerede i dag mulighed for at kon-
takte jobcenteret og få rådgivning og vejledning om fx mu-
ligheden for at komme i løntilskudsjob for førtidspensioni-
ster eller i fleksjob.

Det foreslås, at der gives førtidspensionister en ret til at få
tre samtaler i jobcenteret med henblik på at få afklaret, hvil-
ke muligheder der er for, at personen kan vende tilbage til
arbejdsmarkedet, enten i ordinær eller støttet beskæftigelse.

Til nr. 9 (§ 16, stk. 1)

Der er tale om en konsekvensændring som følge af forslaget
til § 1, nr. 10.

Til nr. 10-12 (§ 16 og § 18, stk. 2 og 3)

Det foreslås i § 1, nr. 34 (kapitel 12 a), at kommunen frem-
over skal tilbyde ressourceforløb til en særlig målgruppe, jf.
lovforslagets § 1, nr. 3 (§ 2, nr. 11). Der henvises i øvrigt til
de generelle bemærkninger i pkt. 2.1.5.2.

Det fremgår af ”Aftale om en reform af førtidspension og
fleksjob”, at der løbende og mindst seks gange om året skal
afholdes opfølgningssamtaler med personer, der deltager i et
ressourceforløb.

Opfølgningssamtalerne skal som udgangspunkt ske ved per-
sonlig kontakt, jf. lovforslagets § 1, nr. 10 (§ 16). I det om-
fang personen aktuelt deltager i tilbud eller andre aktiviteter,
kan kommunen, hvis det skønnes hensigtsmæssigt, følge op
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på anden vis, fx via telefonisk kontakt, jf. lovforslagets § 1,
nr. 12 (§ 18, stk. 2, der bliver stk. 3).

Kontaktforløbet skal tilrettelægges med udgangspunkt i per-
sonens løbende, individuelle behov, og der skal afholdes op-
følgende samtaler minimum seks gange årligt.

Hvis personen i perioder eller under hele ressourceforløbet
har behov for tættere kontakt, fx for at kunne motiveres til at
medvirke aktivt i tilrettelæggelsen af ressourceforløbet eller
fastholde sin deltagelse i de afgivne tilbud m.v., skal kom-
munen tilbyde dette enten via et intensiveret kontaktforløb,
jf. lovforslagets § 1, nr. 11 (§ 18, stk. 2) eller fx via tildeling
af en mentor efter den gældende lovs § 78.

Til nr. 13 (§ 21 f)

Der er tale om en præcisering af § 21, stk. 1, i lov om en ak-
tiv beskæftigelsesindsats, således at det tydeligt fremgår af
bestemmelsen, at også personer, der bliver ansat i fleksjob,
er omfattet af den mindre intensive indsats, hvis den pågæl-
dende kan dokumentere, at personen inden for de næste 6
uger skal påbegynde et fleksjob.

Til nr. 14 og 15 (§ 22)

Det foreslås i lovforslagets § 1, nr. 34 (kapitel 12 a), at kom-
munen fremover skal tilbyde ressourceforløb til en særlig
målgruppe. Ressourceforløbene skal bl.a. indeholde tilbud
efter lovens kapitel 10-12. Der henvises i øvrigt til de gene-
relle bemærkninger i pkt. 2.1.5.2.

Efter den gældende § 22 kan tilbud efter kapitel 10-12 gives
i henhold til en jobplan. Personer, der deltager i et ressour-
ceforløb, skal imidlertid have udarbejdet en rehabiliterings-
plan, hvor de afgivne tilbud skal fremgå, jf. lovforslagets §
1, nr. 19 og 34 (§ 30 a og § 68 a).

Den foreslåede ændring i nr. 14 (§ 22, stk. 2) er således en
konsekvensændring som følge af ovenstående forslag.

Det foreslås også, at der for personer, der modtager ressour-
ceforløbsydelse, på tilsvarende vis som for kontanthjælps-
modtagere, der har andre problemer end ledighed, kan gives
tilbud af jobcenteret under hensyn til konkrete behov på ar-
bejdsmarkedet, samt at tilbud efter kapitel 10 og 11 kan gi-
ves med henblik på opnåelse af samfundsmæssig forståelse,
jf. lovforslagets nr. 15 (§ 22, stk. 4 og 5).

Til nr. 16 (§ 24, stk. 5 og § 73 a, stk. 1 og 2)

Som følge af, at reglerne om særlig ydelse ophæves, er der
foretaget konsekvensrettelser to steder i § 24, stk. 5, i § 73 a,
stk. 1, og to steder i § 73 a, stk. 2. i lov om en aktiv beskæf-
tigelsesindsats.

Til nr. 17 ( § 24)

På samme måde som for visse andre målgrupper i loven,
dvs. dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalid-
ender, sygedagpengemodtagere og personer visiteret til flek-

sjob, foreslås at tilbud for personer, der modtager ressource-
forløbsydelse, ikke kan række ud over den dato, hvortil per-
sonen er berettiget til ressourceforløbsydelse efter kapitel 6
a i lov om aktiv socialpolitik, jf. forslaget til nr. 17 (§ 24,
stk. 6). Der henvises til bemærkningerne til nr. 14 og 15.

Til nr. 18 (Overskrift)

Som følge af forslaget til nr. 19 (§ 30 a) om, at regler om
rehabiliteringsplan indsættes under kapitel 9 i loven, ændres
overskriften til dette kapitel fra Jobplan til Jobplan og reha-
biliteringsplan. Der er tale om en konsekvensændring.

Til nr. 19 (§ 30 a)

Det foreslås som noget nyt at indføre regler om rehabilite-
ringsplaner.

Det foreslås i stk. 1, at personer, der skal have behandlet de-
res sag i et rehabiliteringsteam, skal have en rehabiliterings-
plan. Rehabiliteringsplanen består dels af en forberedende
del, som udarbejdes for alle, dels af en indsatsdel, som udar-
bejdes for personer, der skal tilbydes et ressourceforløb. Re-
habiliteringsteamet skal behandle alle sager, inden der kan
træffes afgørelse om et ressourceforløb, et fleksjob, tilskud
til selvstændigt erhvervsdrivende eller om tilkendelse af før-
tidspension. Rehabiliteringsplanen udarbejdes i samarbejde
med personen.

I stk. 2 foreslås det, at kommunen udarbejder rehabilite-
ringsplanens forberedende del, som danner grundlag for be-
handlingen i rehabiliteringsteamet.

Den forberedende del af rehabiliteringsplanen udarbejdes
som udgangspunkt af jobcenteret i samarbejde med de øvri-
ge forvaltninger, som er repræsenteret i rehabiliteringstea-
met. Den forberedende del af rehabiliteringsplanen kan også
udarbejdes af en anden forvaltning, fx af socialforvaltnin-
gen, hvis personen fx overvejende har sociale problemer, og
denne forvaltning kan forelægge sagen for rehabiliterings-
teamet. Er der tale om en person i ressourceforløb, hvis sag
igen skal behandles i teamet, udarbejdes den forberedende
del af den gennemgående og koordinerende sagsbehandler,
jf. lovforslagets § 68 c. Det gælder også, hvis sagsbehandle-
ren er udpeget uden for jobcenteret.

I stk. 3 foreslås det, at rehabiliteringsplanens forberedende
del skal indeholde:
1) Personens uddannelses- og beskæftigelsesmål. Perso-

nen skal støttes i at finde frem til egne mål og i, at må-
lene bliver så konkrete som muligt.

2) En beskrivelse af personens ressourcer og udfordringer,
herunder beskæftigelsesmæssige, sociale samt hel-
bredsmæssige. Beskrivelsen skal tage udgangspunkt i
og dokumentere den forudgående indsats frem mod ar-
bejdsmarkedet. Herudover er det vigtigt, at der sker en
systematisk beskrivelse, hvor alle relevante forhold i
personens samlede situation indgår, herunder personli-
ge ressourcer, netværk m.v. Det foreslås, at beskrivel-
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sen træder i stedet for arbejdsevnemetoden, som fore-
slås afskaffet, jf. lovforslagets § 1, nr. 4.

3) Den praktiserende læges vurdering af personens situati-
on i forhold til at kunne arbejde. Den praktiserende læ-
ges vurdering skal indeholde en beskrivelse af perso-
nens ressourcer og muligheder for at arbejde eller påbe-
gynde uddannelse.

Den praktiserende læges vurdering sker på baggrund af en
konsultation. Kommunen afholder udgiften til den praktise-
rende læges vurdering.

Den forberedende del af planen er alene beskrivende og do-
kumenterende. Der udarbejdes ikke en indstilling til brug for
rehabiliteringsteamets behandling af sagen.

Det foreslås i stk. 4, at rehabiliteringsplanens indsatsdel be-
skriver den tværfaglige indsats på baggrund af teamets ind-
stillinger. Indsatsdelen udarbejdes af den gennemgående og
koordinerende sagsbehandler, jf. § 68 c.

I stk. 5 foreslås det, at indsatsdelen, som kun udarbejdes i
sager, hvor personen får et ressourceforløb, skal indeholde
personens beskæftigelses- og uddannelsesmål og en plan
for, hvilke indsatser fra de forskellige forvaltninger og myn-
digheder der skal sættes i værk for at bringe den enkelte per-
son tættere på arbejdsmarkedet.

Indsatsdelen skal således i sager om ressourceforløb inde-
holde en plan for den samlede indsats, der er nødvendig og
hensigtsmæssig for den enkelte person. Planen udarbejdes
på baggrund af de respektive forvaltningers beslutning om
konkret indsats til personen. Forvaltningernes beslutninger
er truffet på baggrund af rehabiliteringsteamets indstilling i
den konkrete sag. Det skal fremgå af planen, hvilken for-
valtning der yder indsatsen.

Der kan ikke klages over rehabiliteringsplanen, hverken
over den forberedende del eller indsatsdelen. Rehabilite-
ringsplanen er et sagsbehandlingsværktøj og et styrings- og
koordineringsredskab.

Hvis personen er uenig eller utilfreds med enkelte elementer
i planen, kan personen klage efter de almindelige bestem-
melser om klageadgang over de tilbud eller indsatser, som
planen indeholder. Det betyder fx, at hvis det fremgår af re-
habiliteringsplanen, at borgeren bl.a. skal have tilbud om
virksomhedspraktik, og personen er utilfreds med dette, kan
personen klage til Beskæftigelsesankenævnet over den afgø-
relse, som jobcenteret har truffet om virksomhedspraktik,
efter kapitel 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Det vil kun være oplysninger, der er relevante og tilstrække-
lige, som de nævnte myndigheder kan få adgang til, og de
oplysninger, der er adgang til, må ikke omfatte mere, end
hvad der kræves til opfyldelse af de formål, hvortil oplys-
ningerne indsamles, jf. persondatalovens § 5, stk. 3.

Til nr. 20 (§ 31)

Efter gældende regler fastsætter beskæftigelsesministeren
nærmere regler efter kapitel 9, herunder om indholdet af
jobplanen og procedurer for udarbejdelse af jobplaner.

Det foreslås i § 31, at beskæftigelsesministeren fastsætter
nærmere regler om indholdet og udformningen af såvel job-
planen som rehabiliteringsplanen samt om procedurerne for
udarbejdelse af disse planer, og hvordan de kan bidrage til at
udvikle og afklare personens arbejdsevne. Det indebærer, at
der kan fastsættes regler om indhold og form i rehabilite-
ringsplanen, herunder om krav til den praktiserende læges
vurdering til brug for rehabiliteringsplanens forberedende
del samt om beskrivelsen af personens ressourcer og udfor-
dringer. Regler om rehabiliteringsplanen fastsættes efter for-
handling med social- og integrationsministeren. Det foreslås
endvidere, at beskæftigelsesministeren herudover efter for-
handling med social og integrationsministeren kan fastsætte
nærmere regler om mulighed for at fravige kravene til ind-
hold i rehabiliteringsplanens forberedende del, jf. § 30 a,
stk. 3, i sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle ar-
bejdsevnen og i sager, hvor borgeren ansøger om førtidspen-
sion. Det indebærer, at der kan fastsættes regler om, at der i
særlige tilfælde eksempelvis ikke skal indhentes en vurde-
ring fra den praktiserende læge i sager, hvor det er helt
åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen. Det kan fx
være personer med en betydelig nedsat funktionsevne som
følge af udviklingshæmning, personer med en alvorlig hjer-
neskade eller en person med alvorlige lidelser, hvor de me-
dicinske behandlingsmuligheder er udtømte eller udsigtslø-
se, og hvor prognosen er kort levetid, eller sygdommen er
hastigt accelererende.

Det foreslås endvidere, at beskæftigelsesministeren efter
forhandling med social- og integrationsministeren fastsætter
nærmere regler om, hvordan rehabiliteringsplanens beskri-
velse af personens arbejdsevne og dokumentation for forud-
gående indsats skal indgå i kommunens beslutningsgrundlag
i sager om ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt
erhvervsdrivende, revalidering eller førtidspension. Det in-
debærer, at der kan fastsættes nærmere regler om, hvordan
personens arbejdsevne skal vurderes ud fra personens sam-
lede ressourcer, ud fra den praktiserende læges vurdering og
ud fra den samlede indsats, som beskrives i rehabiliterings-
planen, herunder om dokumentation for indsatsen. Vurderin-
gen af arbejdsevnen skal ske ud fra en helhedsvurdering af
sagen. Disse regler træder i stedet for de gældende regler om
arbejdsevnemetoden, jf. lovforslagets § 1, nr. 4 ( § 4 a, stk.
3).

Reglerne vil bygge videre på det metodiske udgangspunkt,
der blev etableret ved indførelsen af arbejdsevnemetoden –
herunder kravene til fælles systematik i beskrivelsen af bor-
gerens ressourcer og muligheder. Beskrivelsen skal afdække
alle relevante forhold i borgerens samlede situation – herun-
der beskæftigelsesmæssige, sociale og helbredsmæssige res-
sourcer, netværk m.v.

Da det må konstateres, at de eksisterende regler for beskri-
velse, udvikling og vurdering af arbejdsevne i praksis ikke i
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tilstrækkeligt omfang har formået at understøtte udviklings-
perspektivet, men i højere grad er blevet anvendt til at doku-
mentere manglende ressourcer, er det vigtigt, at den metodi-
ske tilgang styrkes og udbygges sådan, at der kommer større
fokus på udvikling af borgerens arbejdsevne i forhold til de
konkrete mål, der skal fastsættes i forbindelse med udform-
ningen af jobplanen og rehabiliteringsplanen.

I relation til reglerne for tilkendelse af førtidspension skal
den systematiske beskrivelse og vurdering af borgerens res-
sourcer sammenholdt med dokumentationen for den faktisk
gennemførte indsats efter rehabiliteringsplanen og ressour-
ceforløb samt teamets indstilling udgøre grundlaget for vur-
deringen af, om der vil kunne tilkendes førtidspension.
Kommunen skal på dette grundlag udarbejde en faglig for-
klaring, som dokumenterer årsagerne til og omfanget af den
nedsatte arbejdsevne. Kommunen skal dermed som hidtil
gennemføre en selvstændig vurdering i forhold til tilkendel-
se af førtidspension, således at det sikres, at der alene tilken-
des førtidspension, hvis der er en tilstrækkelig og objektivt
sammenhængende dokumentation for, at nedsættelsen af ar-
bejdsevne er varig og af et sådant omfang, at der kan tilken-
des førtidspension i henhold til praksis.

Ved udmøntning af den ændrede bemyndigelsesbestemmel-
se vil der blive indhentet en udtalelse fra Datatilsynet i for-
bindelse med udfærdigelsen af bekendtgørelsen, jf. person-
datalovens § 57.

Til nr. 21 (§ 32, stk. 1, § 42, stk. 1, § 52, nr. 1, § 66 og § 82,
stk. 1)

Efter lovforslagets § 1, nr. 33 (kapitel 12 a), skal kommunen
fremover tilbyde ressourceforløb til en særlig målgruppe.
Ressourceforløbene skal bl.a. indeholde tilbud efter lovens
kapitel 10-12. Der henvises i øvrigt til de generelle bemærk-
ninger i pkt. 2.1.5.2.

Der er i nr. 21 (§ 32, stk. 1, § 42, stk. 1, § 52, nr. 1, § 66 og
§ 82, stk. 1) tale om konsekvensændringer således, at perso-
ner, der deltager i ressourceforløb, også kan deltage i tilbud
efter kapitel 10-12 om henholdsvis vejledning og opkvalifi-
cering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud,
herunder modtage befordringsgodtgørelse.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til nr. 23-25, 27-28
og 52.

Til nr. 22 (§ 32, stk. 2)

Det foreslås, at personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 6,
dvs. der modtager førtidspension efter lov om social pension
eller efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og
almindelig førtidspension m.v., også kan få tilbud om ud-
dannelser og kurser, samt særligt tilrettelagte projekter og
uddannelsesforløb, herunder praktik under uddannelsesfor-
løbet, danskundervisning og korte vejlednings- og afkla-
ringsforløb efter § 32, stk. 1, nr. 2, i det omfang kommunen
vurderer, at det kan fremme den enkeltes mulighed for til-
knytning til arbejdsmarkedet.

Der er tale om et frivilligt tilbud til førtidspensionisten, og
personen har ikke pligt til at tage imod tilbuddet. Det har så-
ledes ikke økonomiske konsekvenser for den enkelte at afslå
tilbuddet eller lignende.

Efter de gældende regler kan personer, der modtager ledig-
hedsydelse eller særlig ydelse modtage tilbud efter § 32, stk.
1, nr. 2, om uddannelse og kurser, der ikke er omfattet af §
32, stk. 1, nr. 1, samt særligt tilrettelagte projekter og uddan-
nelsesforløb, herunder praktik under uddannelsesforløbet,
danskundervisning og korte vejlednings- og afklaringsfor-
løb.

Da reglerne om særlig ydelse ophæves, henvises der derfor
alene til lovens § 2, nr. 7, for at definere målgruppen.

Personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 7, kan fortsat
modtage tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 2, i lighed med, hvad
der gælder i dag.

Til nr. 23-25 (§ 38, stk. 2, § 39, stk. 1 og 2, § 45, stk. 2, §
46, stk. 1 og 2, § 55, stk. 4, og § 83, stk. 1)

Efter lovforslagets § 1, nr. 34 (kapitel 12 a), skal kommunen
fremover tilbyde ressourceforløb til en særlig målgruppe.
Ressourceforløbene skal bl.a. indeholde tilbud efter lovens
kapitel 10-12. Der henvises i øvrigt til de generelle bemærk-
ninger i pkt. 2.1.5.2.

Det foreslås, at personer, der under et ressourceforløb delta-
ger i tilbud om vejledning og opkvalificering og virksom-
hedspraktik, modtager den ydelse, som den pågældende er
berettiget til i henhold til lov om aktiv socialpolitik, dvs. res-
sourceforløbsydelse, jf. forslaget til nr. 23 (§ 38, stk. 2, og §
45, stk. 2).

Det foreslås endvidere, at personer, der under et ressource-
forløb deltager i tilbud om vejledning og opkvalificering og
virksomhedspraktik, kan modtage befordringsgodtgørelse
m.v. efter principperne i den gældende lovs §§ 82 og 83, jf.
forslaget til nr. 24 og 25 (§ 39, stk. 1 og 2, § 46, stk. 1 og 2,
og § 83, stk. 1).

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til nr. 21, 27, 28 og
58.

Til nr. 26 (§ 42, stk. 2)

Det foreslås, at personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 6,
dvs. der modtager førtidspension efter lov om social pension
eller efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og
almindelig førtidspension m.v., også kan få tilbud om virk-
somhedspraktik i det omfang kommunen vurderer, at det
kan fremme den enkeltes mulighed for tilknytning til ar-
bejdsmarkedet.

Der er tale om et frivilligt tilbud til førtidspensionisten, og
personen har ikke pligt til at tage imod tilbuddet. Det har så-
ledes ikke økonomiske konsekvenser for den enkelte at afslå
tilbuddet eller lignende.
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Efter de gældende regler kan en person, der modtager ledig-
hedsydelse eller særlig ydelse få tilbud om virksomheds-
praktik.

Da reglerne om særlig ydelse ophæves, henvises der alene
til lovens § 2, nr. 7, for at definere målgruppen.

Personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 7, kan i lighed
med, hvad der gælder i dag, få tilbud om virksomhedsprak-
tik.

Til nr. 27 og 28 (§ 44, stk. 1, nr. 4, og § 51, stk. 1)

Efter lovforslagets § 1, nr. 34 (kapitel 12 a), skal kommunen
fremover tilbyde ressourceforløb til en særlig målgruppe.
Ressourceforløbene skal bl.a. indeholde tilbud efter lovens
kapitel 10-12. Der henvises i øvrigt til de generelle bemærk-
ninger i pkt. 2.5.2.

Der er i nr. 28 (§ 51, stk. 1) tale om konsekvensændringer
således, at personer, der deltager i ressourceforløb, også kan
deltage i tilbud efter kapitel 12 om ansættelse med løntil-
skud.

Tilbud om virksomhedspraktik kan som udgangspunkt have
en varighed på op til 13 uger for personer, der modtager res-
sourceforløbsydelse, jf. forslaget til nr. 27 (§ 44, stk. 1, nr.
4), men kan efter en konkret vurdering forlænges op til 26
uger. Perioden kan forlænges yderligere, hvis personen ud
fra en konkret, individuel vurdering, har et særligt behov.
Dette svarer til de gældende regler for bl.a. kontanthjælps-
modtagere med andre problemer end ledighed. Det forslås
endvidere, at tilsvarende regel om varighed gælder for før-
tidspensionister, der efter forslaget til § 1, nr. 26, kan få
virksomhedspraktik.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til nr. 21 og 23-25.

Til nr. 29 og 30 (§ 51, stk. 2, § 54, stk. 1, § 55, stk. 1, og §
61, stk. 1)

Det foreslås, at personer, der deltager i ressourceforløb, og
som bliver tilbudt et job med løntilskud efter lovens kapitel
12, følger de almindelige regler for løntilskud. Det vil sige,
at personen skal have været ledig i mindst 6 måneder, løn og
ansættelsesvilkår skal være overenskomstmæssige eller det
for tilsvarende arbejde sædvanlig gældende, ved offentlig
ansættelse er der et loft over timelønnen og reglerne om
merbeskæftigelse m.v. finder anvendelse, jf. forslaget til nr.
29 og 30 (§ 51, stk. 2, § 54, stk. 1, § 55, stk. 1, § 61, stk. 1)

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til nr. 32 og 33.

Til nr. 31 (§ 64, stk. 1, 2. pkt.)

Som en konsekvens af, at arbejdsevnemetoden med forsla-
get om ændringen af § 4 a, stk. 3, i lov om en aktiv beskæf-
tigelsesindsats, udgår af denne bestemmelse, ændres henvis-
ningen i § 64, stk. 1, 2. pkt. i loven til § 31, 4. pkt., jf. lov-
forslagets § 1, nr. 20, således at kommunerne skal følge de
krav til sagsbehandling, som fastsættes efter denne bestem-

melse ved vurderingen arbejdsevnen for personer, der er
omfattet af § 2, nr. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats.

Til nr. 32 og 33 (§ 64, stk. 3, 1. og 2. pkt.)

Af ”Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob”
fremgår, at arbejdsgivere, der ansætter personer i ressource-
forløb i et løntilskudsjob, vil få tildelt et tilskud, der følger
reglerne for ansættelse i løntilskud for revalidender.

Det foreslås derfor, at tilskuddet til arbejdsgiveren følger til-
skud ved ansættelse af revalidender, og udgør op til 136, 35
kr. pr. time (2012-niveau), jf. forslaget til nr. 32 og 33 (64,
stk. 3).

Ansættelse med løntilskud vil formentlig som hovedregel
ikke ske på fuld tid, da der er tale om en meget udsat mål-
gruppe, der er langt fra arbejdsmarkedet. Hvis ansættelse
sker på mindre end fuld tid, vil personen kunne modtage
ressourceforløbsydelse efter lov om aktiv socialpolitik ved
siden af lønnen. Der vil ske fradrag i ressourceforløbsydel-
sen efter tilsvarende regler som gælder for kontanthjælps-
modtagere. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til lov-
forslagets § 3, nr. 10 (§ 68 a, stk. 3).

Til nr. 34 (§§ 68 a-c)

Som noget nyt foreslås etableret en ordning, hvorefter per-
soner under 40 år, hvor det er overvejende sandsynligt, at de
vil ende på førtidspension, hvis der ikke sættes ind med en
helhedsorienteret og tværgående indsats, skal have tilbudt et
ressourceforløb. Det vil således som udgangspunkt ikke væ-
re muligt for personer under 40 år at få tilkendt en førtids-
pension. Dog vil personer, hvor det er åbenbart formålsløst
at forsøge at udvikle arbejdsevnen, forsat kunne tilkendes
førtidspension uanset alder.

Til § 68 a

Stk. 1

Målgruppen for ressourceforløb er personer under 40 år,
hvor det er overvejende sandsynligt, at de i fravær af en sær-
lig indsats vil ende med at få tilkendt førtidspension. Perso-
nerne er kendetegnet ved at have komplekse problemer, som
ikke har kunnet løses gennem den ordinære indsats (tilbud
efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv
socialpolitik). De har brug for en helhedsorienteret og læn-
gerevarende indsats, der er koordineret på tværs af sektorer
og indeholder både beskæftigelsesrettede, uddannelsesrette-
de, sociale og sundhedsmæssige indsatser.

Visitation til ressourceforløb vil altid bero på en konkret og
individuel vurdering af den enkeltes situation. Visitation til
ressourceforløb forudsætter, at borgeren har sammensatte
komplekse problemer udover ledighed, der vil kræve en
tværgående indsats i forhold til 1) beskæftigelse/uddannelse,
2) det sociale område og 3) sundhedsområdet. Herudover
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gælder, at en eller flere af følgende betingelser skal være op-
fyldt:
– Personen har været længerevarende på offentlig forsør-

gelse og fx har haft svært ved at få fodfæste i uddannel-
sessystemet eller på arbejdsmarkedet.

– Personen har deltaget i en indsats rettet mod uddannelse
og/eller job. Fx er der udarbejdet en UU-plan, en job-
plan, revalidering eller en indsats som led i sygedagpen-
geopfølgning, uden at det har haft den ønskede effekt.

– Kommunen vurderer, at der er behov for en længevaren-
de indsats, førend uddannelse/job er et realistisk mål.

Der kan først visiteres til et ressourceforløb, når alle andre
relevante muligheder for en aktiv indsats i den ordinære be-
skæftigelseslovgivning er afprøvet eller vurderet formålslø-
se. Alle muligheder i beskæftigelseslovgivningen, herunder
revalidering, skal således være udtømte.

Der er i de nugældende regler en række muligheder for at
iværksætte en indsats over for personer, der har andre pro-
blemer end ledighed, og det er forudsat, at kommunen i før-
ste omgang må vurdere, om disse muligheder er relevante i
forhold til at få personen tættere på job eller uddannelse. Det
kunne være en kombination af beskæftigelsesrettede tilbud
om fx opkvalificeringskurser og løntilskudsjob, revalidering
eller fleksjob.

Det er ikke et krav, at kommunen faktisk har anvendt den
pågældende indsats forud for visitationen til ressourcefor-
løb. Hvis kommunen således vurderer, at personen har så
komplekse problemer, at fx revalidering ikke kan finde an-
vendelse, skal kommunen blot konstatere dette. Vurderer
kommunen, at der ikke er andre foranstaltninger, der kan
iværksættes, anses mulighederne for udtømte.

Kommunen kan vælge at integrere integrationsprogrammet
efter integrationsloven i ressourceforløbet, hvis det vurderes,
at en udlænding har så massive og komplekse problemer, at
vedkommende bør tildeles et ressourceforløb inden integra-
tionsprogrammets udløb.

Stk. 2

Personer, der er så syge eller har så betydelige funktionsned-
sættelser, at det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle
arbejdsevnen, er undtaget fra ressourceforløb og skal stadig
kunne tilkendes førtidspension. Det kan fx være personer
med en betydelig nedsat funktionsevne som følge af udvik-
lingshæmning, personer med en alvorlig hjerneskade eller
en person med alvorlige lidelser, hvor de medicinske be-
handlingsmuligheder er udtømte eller udsigtsløse, og hvor
prognosen er kort levetid, eller at sygdommen er hastigt ac-
celererende.

Stk. 3

Det er en forudsætning for, at kommunen kan visitere en
person til et ressourceforløb, at kommunen har udarbejdet
den forberedende del af rehabiliteringsplanen, og at denne
har været behandlet i rehabiliteringsteamet.

Der henvises til bemærkningerne om rehabiliteringsteamet i
pkt. 2.1.3.2 og rehabiliteringsplanen i pkt. 2.1.4.2.

Stk. 4

Det følger af stk. 1, at ressourceforløb er forbeholdt perso-
ner, der har komplekse problemer, som ikke har kunnet lø-
ses gennem den ordinære indsats, og som har brug for en
længerevarende, helhedsorienteret indsats for at kunne nær-
me sig arbejdsmarkedet. Der er således tale om personer,
hvor det er vanskeligt at fastsætte et konkret beskæftigelses-
mål, men hvor der er behov for længerevarende udvikling af
beskæftigelsesmæssige kompetencer, sociale færdigheder
og/eller fysiske eller psykiske ressourcer.

Det foreslås derfor, at det fastsættes, at ressourceforløb
mindst skal have en varighed af et år og højst kan være af
fem års varighed.

Den nedre grænse på et år skal sikre, at der kun visiteres til
et ressourceforløb, når det er nødvendigt med en længereva-
rende indsats. Hvis den påkrævede indsats er af kortere va-
righed, vil den kunne tilbydes gennem den ordinære indsats
med det dertil hørende forsørgelsesgrundlag, fx kontant-
hjælp.

Ressourceforløbene skal samtidig som udgangspunkt have
en længde, der gør, at alle involverede ser muligheden for at
forbedre den enkeltes arbejdsevne som mere aktuel og reali-
stisk end en førtidspension. Det er vigtigt at sikre, at kom-
munen, personen og personens netværk fastholdes på at ud-
vikle personens arbejdsevne. Fokus skal holdes på den en-
keltes potentiale, og førtidspension må ikke opfattes som en
reel mulighed på kortere sigt. Omvendt skal det også være
muligt at danne sig overblik over det samlede ressourcefor-
løb, så det endelige mål med forløbet ikke tabes af syne.

At ressourceforløbet kan vare fra et år og op til fem år giver
samtidig en fleksibilitet i tilrettelæggelsen, så personer, der
kan komme tættere på arbejdsmarkedet med et lidt kortere
ressourceforløb, også får mulighed herfor.

Stk. 5 og 6

I ressourceforløbet skal kommunen tilrettelægge en tværfag-
lig og helhedsorienteret indsats inden for beskæftigelses-,
uddannelses-, sundheds- og socialområdet for den enkelte
og få lagt en langsigtet plan for, hvad der skal til, for at per-
sonen på sigt kan blive selvforsørgende. Målet er altid, at
borgeren får fodfæste på arbejdsmarkedet eller i uddannel-
sessystemet.

Borgeren skal inddrages i udarbejdelsen af rehabiliterings-
planen og behandling af borgerens sag i rehabiliteringstea-
met, jf. lovforslagets § 1, nr. 19 (§ 30 a). Der skal lægges
vægt på, at borgeren har ejerskab til ressourceforløbet.

Indsatsen skal have et klart mål i forhold til arbejdsmarkedet
og uddannelse, og kan bestå i alle former for tilbud eller an-
dre aktiviteter, der er til rådighed på de pågældende forvalt-
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ningsområder og i gældende lovgivning. Eksempelvis kan
en kommune sikre en borger en plads på arbejdsmarkedet i
få timer ugentligt for langsomt at blive indsluset til opgaver
og kolleger. Kommunen kan i den forbindelse iværksætte de
nødvendige støtteforanstaltninger, fx i form af mentorstøtte
og hjælpemidler. Andre eksempler på tilbud i et ressource-
forløb kan være tilbud om brobygning til uddannelse med
nødvendig støtte, misbrugsbehandling, rådgivning og støtte
fra psykolog/terapeut/coach, motion, kurser i håndtering af
stress/angst m.v., aktivitetstilbud på væresteder, støtte-kon-
taktperson, hjælp til boligproblemer, socialpædagogisk bi-
stand, udredning m.m., så personens problemer løses eller
personen hjælpes til at håndtere sine problemer med henblik
på at kunne fungere på en arbejdsplads.

Alle relevante indsatser kan indgå i et ressourceforløb, her-
under også frivillige aktiviteter, aftaler om kontakt til egen
læge e.l., fritidsaktiviteter osv., når blot de fremgår af reha-
biliteringsplanen. Det kan fx være relevant i starten af et res-
sourceforløb for en person, der har så komplekse problemer,
at det er meget vanskeligt for personen, at deltage i andre til-
bud. Ved at inddrage fritidsaktiviteter m.v. kan der i starten
af forløbet stilles realistiske delmål, som personen har mu-
lighed for at nå. Det kan således være en mulighed for at få
personen i gang med forløbet, styrke personens motivation
til at fortsætte forløbet, opdage og udvikle ressourcer og un-
derstøtte personens ejerskab til rehabiliteringsplanen.

I en række ressourceforløb vil mentorstøtte være nødvendig
for at sikre, at aktiviteterne i ressourceforløbet realiseres.
Der skal altid løbende tages stilling til, hvorvidt og i hvilket
omfang der er brug for mentorstøtte i forbindelse med res-
sourceforløb. Allerede inden forløbet igangsættes, skal der i
rehabiliteringsteamets behandling af sagen tages stilling til,
om borgeren skal have tilknyttet en mentor. Det skal des-
uden løbende under opfølgningssamtalerne vurderes, om
mentorstøtte kan hjælpe borgeren med at realisere aktivite-
terne i forløbet, og kommunen skal være særligt opmærk-
som på mentorstøtte, hvis borgeren i perioder afbryder for-
løbet og ikke magter at deltage i de fastlagte aktiviteter.

Den samlede indsats skal fremgå af rehabiliteringsplanens
indsatsdel, jf. lovforslaget § 1, nr. 19 (§ 30 a). Det er den
gennemgående og koordinerede sagsbehandler, jf. lovforsla-
gets § 68 c, der sammen med personen udarbejder indsatsde-
len på baggrund af de enkelte forvaltninger beslutninger
truffet på baggrund af rehabiliteringstemaets indstilling.

Indsats efter denne eller anden lovgivning skal være bevilget
af ressortmyndigheden, inden den kan indgå i rehabilite-
ringsplanen. Det betyder fx, at tildeling af en støtte-kontakt-
person efter serviceloven først kan indgå i rehabiliterings-
planen som en del af ressourceforløbet, når socialforvaltnin-
gen i kommunen har bevilget en sådan person, ligesom til-
bud om plads på et virksomhedscenter skal bevilges af job-
centeret, inden det kan indgå i planen. Det er den gennemgå-
ende og koordinerende sagsbehandler, der er ansvarlig for
opfølgningen på planen.

Stk. 7

Det foreslås, at kommunen inden afslutningen af ressource-
forløbet skal foretage en vurdering af resultatet af indsatsen.

Afhængigt af den udvikling, der er sket med personens ar-
bejdsevne, kan personen fx overgå til et revalideringsforløb,
visiteres til fleksjob eller få udbetalt kontanthjælp med hen-
blik på jobsøgning og arbejde. Personen kan også fortsat
være så langt fra arbejdsmarkedet, at der skal iværksættes et
nyt ressourceforløb. Hvis der er dokumentation for, at ar-
bejdsevnen er væsentligt nedsat, og den ikke kan udvikles
yderligere, kan resultatet af vurderingen også være, at der
rejses sag om førtidspension, forudsat betingelserne herfor
er opfyldt.

Det er en forudsætning, at rehabiliteringsteamet får sagen
forelagt med henblik på vurdering og indstilling af, hvilken
indsats der er relevant, jf. lovforslagets § 2, nr. 4 (§ 25 a),
om sager, der skal forelægges rehabiliteringsteamet.

For at sikre kontinuitet i indsatsen over for personen, fore-
slås det, at kommunen, umiddelbart før ressourceforløbet af-
sluttes, skal vurdere resultatet af forløbet og behovet for
yderligere tilbud eller andre indsatser efter afslutningen af
ressourceforløbet, således at disse eventuelle indsatser kan
iværksættes i umiddelbar forlængelse af ressourceforløbets
afslutning. I det omfang foranstaltningen kræver, at rehabili-
teringsteamet har fået sagen forelagt til vurdering og indstil-
ling, jf. lovforslagets § 2, nr. 4 (§ 25 a), skal kommunen ha-
ve forelagt sagen for teamet i så god tid, at kommunen kan
træffe beslutning om en fremadrettet indsats på baggrund af
teamets indstilling i umiddelbar forlængelse af ressourcefor-
løbets afslutning. Dermed undgås det, at personen oplever
uhensigtsmæssige afbrud i indsatsen og i sit forsørgelses-
grundlag.

Stk. 8

Det foreslås, at det skal være muligt at visitere personer un-
der 40 år til flere på hinanden følgende ressourceforløb. Per-
soner, der fylder 40 år under et ressourceforløb, færdiggør
forløbet som planlagt.

Stk. 9

Det foreslås, at personer over 40 år, som ikke tidligere har
gennemført et ressourceforløb, skal igennem et ressource-
forløb, inden de kan få tilkendt førtidspension.

I de tilfælde, hvor kommunen efter en samlet faglig vurde-
ring kan dokumentere, at personen er så syg eller har så be-
tydelige funktionsnedsættelser, jf. forslaget til § 68 a, stk. 2,
at det er helt åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle ar-
bejdsevnen, træffer kommunen afgørelse om, at sagen over-
går til behandling efter reglerne om førtidspension.

Kommunen kan i øvrigt træffe afgørelse om, at sagen over-
går til behandling efter reglerne om førtidspension, hvis det
er veldokumenteret, at hidtidige sociale, beskæftigelses- og
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sundhedsrettede indsatser ikke har kunnet udvikle arbejds-
evnen. Her kan dokumentation fra eventuelle tidligere res-
sourceforløb indgå.

Til § 68 b

Det fremgår af ”Aftale om en reform af førtidspension og
fleksjob”, at personer under 40 år, der allerede har fået til-
kendt førtidspension, skal kunne få tilbud om at deltage i
ressourceforløb.

Det foreslås derfor, at førtidspensionister under 40 år, kan få
tilbud om et ressourceforløb, hvis de selv ønsker det, og
kommunen vurderer, at de kan få udbytte af det, fx hvis
kommunen mener, at der er en realistisk mulighed for, at
pensionisten på sigt kan opnå en øget tilknytning til arbejds-
markedet.

Førtidspensionister, der deltager i et ressourceforløb, vil
som hidtil modtage førtidspension, jf. forslaget til § 3, nr. 10
(§ 68, stk. 6).

Hvis førtidspensionisten ikke følger forløbet, fx ved at afvi-
se eller undlade at deltage i tilbud, der følger af rehabilite-
ringsplanen, kan kommunen træffe afgørelse om, at ressour-
ceforløbet ophører.

Til § 68 c

Det foreslås som noget nyt, at kommunen skal udpege en
gennemgående og koordinerende sagsbehandler til personer,
der får et ressourceforløb. Den koordinerende sagsbehandler
er ansvarlig for at varetage sagsbehandlingen i samarbejde
med personen, herunder udarbejder rehabiliteringsplanens
indsatsdel, jf. lovforslagets § 1, nr. 19 (§ 30 a), løbende føl-
ger op på rehabiliteringsplanens indsatsdel, og løbende ko-
ordinerer indsatsen i den enkelte sag og sørger for at justere
rehabiliteringsplanen samt bistå personen med at gennemfø-
re rehabiliteringsplanen, herunder realisere uddannelses- og
beskæftigelsesmålet. Forslaget skal sikre, at personen ople-
ver kontinuitet og sammenhæng i indsatsen, og at personens
faste sagsbehandler bistår personen med at gennemføre re-
habiliteringsplanen.

Det foreslås endvidere, at kommunalbestyrelsen i den kon-
krete sag kan beslutte, at funktionen som gennemgående og
koordinerende sagsbehandler for personer i ressourceforløb
kan overdrages til en anden enhed i kommunen end jobcen-
teret. Forslaget indebærer, at en sagsbehandler fra en anden
enhed end jobcentret kan være gennemgående og koordine-
rende sagsbehandler og udføre opgaver på beskæftigelses-
området, som vedrører faktisk forvaltningsudøvelse. Der
kan fx være tale om at udarbejde rehabiliteringsplanens ind-
satsdel, foretage opfølgning og understøtte, at personen når
målet. En sagsbehandler fra en anden enhed end jobcentret
kan ikke træffe afgørelse efter beskæftigelseslovgivningen.

Der kan undervejs i ressourceforløbet opstå behov for, at der
udpeges en ny gennemgående og koordinerende sagsbe-
handler. Det kan fx ske, hvis personen i den første periode

har haft en sagsbehandler fx fra socialforvaltningen, fordi
hovedvægten i indsatsen var af social karakter. Her kan det
være hensigtsmæssigt at udpege en ny gennemgående og
koordinerende sagsbehandler, når hovedvægten i indsatsen
overgår til at være beskæftigelsesrettet. Personen inddrages,
inden der udpeges en ny gennemgående og koordinerende
sagsbehandler.

Kommunen har – som dataansvarlig myndighed – ansvaret
for at sikre datasikkerheden og for at have den nødvendige
fokus på behandlingssikkerheden, jf. persondatalovens § 41,
stk. 3, og sikkerhedsbekendtgørelsen, herunder behovet for
styring af brugerrettigheder og interne kontroller og uddan-
nelse og vejledning af medarbejderne.

Til nr. 35 (overskrift)

Som følge af ændringerne i fleksjobordningen indsættes der
før § 69 en tekstoverskrift, således at det fremgår, hvilke
regler, der vedrører visitation til fleksjob.

Til nr. 36 (§ 69, stk. 1)

Efter de gældende regler skal jobcenteret sørge for, at perso-
ner, der er under folkepensionsalderen, med varige begræns-
ninger i arbejdsevnen, jf. § 2, nr. 7, får mulighed for ansæt-
telse hos private eller offentlige arbejdsgivere i fleksjob ef-
ter § 70 eller støtte til at fastholde beskæftigelsen i egen
virksomhed efter § 75.

Efter praksis har der endvidere været tale om, at det var et
krav, at en person havde en varig og væsentlig nedsættelse
af arbejdsevnen.

I lovens § 69, stk. 1, fremgår det nu, at arbejdsevnen skal
være varigt og væsentligt nedsat, for at en person kan blive
ansat i fleksjob efter § 70 eller modtage tilskud efter § 70 g.
Dette svarer til den gældende praksis på området. Der henvi-
ses til lovforslagets bemærkninger til nr. 40.

Der foretages samtidig en konsekvensændring som følge af
forslaget til § 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
om en særlig ordning for selvstændige erhvervsdrivende.

Til nr. 37 (§ 69, stk. 3 og 4)

Efter de gældende regler i § 1 i bekendtgørelse om fleksjob,
kan der alene oprettes fleksjob hos en arbejdsgiver med
hjemsted i Danmark.

Det foreslås præciseret i forslaget til § 69, stk. 3, i lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats, at der kun kan oprettes fleksjob
hos en arbejdsgiver med hjemsted i Danmark. Det betyder,
at der kun kan udbetales fleksløntilskud til en person, der er
ansat i fleksjob hos en arbejdsgiver med hjemsted i Dan-
mark. Hvis en ansat er grænsegænger i EU-rettens forstand,
kan den ansatte i fleksjob modtage fleksløntilskud, så længe
den pågældende er ansat hos en arbejdsgiver med hjemsted i
Danmark.
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Derimod vil der ikke kunne udbetales fleksløntilskud til en
person, der er bosiddende i Danmark, men arbejder hos en
arbejdsgiver med hjemsted i udlandet, idet en dansk kom-
mune ikke kan oprette fleksjob efter danske regler uden for
landets grænser.

Samtidig får beskæftigelsesministeren hjemmel til at fast-
sætte regler om fleksløntilskud til ansatte i fleksjob hos en
arbejdsgiver med hjemsted i Danmark, hvor arbejdet skal
udføres i udlandet. Hjemlen vil i lighed med i dag blive
brugt til at fastsætte nærmere regler om udstationering.

En ansat i fleksjob får således fortsat mulighed for at være
udstationeret i maksimalt et år, hvis den fleksjobvisiterede
er ansat hos en arbejdsgiver med hjemsted i Danmark, an-
sættelsen er frivillig for personen og den ansatte er sikret
hjemrejse.

Til nr. 38 (§ 70, stk. 2)

En person, hvis arbejdsevne er så varigt og væsentligt ned-
sat, at førtidspension ville være en mulighed, kan blive visi-
teret til fleksjob. Det forudsætter dog, at kommunen vurde-
rer, at personen trods sin aktuelt meget begrænsede arbejds-
evne, har mulighed for at udvikle arbejdsevnen indenfor en
rimelig periode.

Kommunen skal således ved den løbende opfølgning efter
2½ år og status efter 4½ år i fleksjobbet, jf. § 70 d, jf. lov-
forslagets § 1, nr. 41, eller ved vurderinger af, om en person
fortsat opfylder betingelserne for fleksjob, som skal foreta-
ges, hver gang den pågældende har modtaget ledighedsydel-
se i 12 måneder inden for 18 måneder, jf. den gældende § 74
c, i lov om aktiv socialpolitik, vurdere, om der fortsat er mu-
lighed for, at den pågældendes arbejdsevne kan udvikles.

Hvis arbejdsevnen ikke vurderes at kunne forbedres, og den
pågældende kun kan arbejde få timer om ugen, skal kommu-
nen vurdere, om der skal indledes en sag om førtidspension.
Personer, hvis arbejdsevne permanent er meget begrænset,
og personer, der er alvorligt syge eller har betydelige funkti-
onsnedsættelser, vil således stadig kunne tilkendes førtids-
pension.

Til nr. 39 (§ 70)

Efter de gældende regler i § 10, stk. 3, 1. pkt., i lov om aktiv
socialpolitik, skal kommunen i sager om fleksjob m.v. efter
kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats foretage
opfølgning senest seks måneder efter, at tilskuddet er udbe-
talt første gang.

Bestemmelsen om, at kommunen skal følge op efter § 10,
stk. 3, 1. pkt., i lov om aktiv socialpolitik, vedrørende flek-
sjob m.v. efter kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats ophæves som en konsekvens af ændringen i forsla-
gets § 1, nr. 41, til § 70 d om løbende opfølgning i fleksjob
og udarbejdelse af status. Det foreslås derfor, at lovens § 70,
stk. 3, som en konsekvens af denne ændring ophæves.

Til nr. 40 (§ 70 a)

Efter de gældende regler i § 70 a i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats, skal grundlaget for en afgørelse om fleksjob
bestå af
– en redegørelse for, at relevante tilbud efter lov om en ak-

tiv beskæftigelsesindsats samt andre foranstaltninger har
været afprøvet for at bringe eller fastholde den pågæl-
dende i ordinær beskæftigelse,

– en redegørelse for den pågældendes ressourcer samt mu-
ligheden for at anvende og udvikle dem, som udarbejdes
i samarbejde med den pågældende og indeholder dennes
egen opfattelse af forholdene,

– en redegørelse for, hvorfor den pågældendes arbejdsev-
ne anses for varigt begrænset, og

– en redegørelse, hvorfor arbejdsevnen ikke kan anvendes
til at opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vil-
kår.

Jobcenteret skal anvende reglerne om krav til undersøgelse
af arbejdsevne samt om sagsbehandling i forbindelse med
påbegyndelse og behandling af sager om fleksjob, som er
fastsat i medfør af lovens § 4 a, stk. 3.

Efter forslaget til § 70 a, stk. 1, i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats, skal kommunen forelægge sager om visitation
til fleksjob for rehabiliteringsteamet, inden den træffer afgø-
relse, jf. forslagets § 1, nr. 19 til § 30 a, stk. 1. Rehabilite-
ringsplanen består dels af en forberedende del, som udarbej-
des for alle, dels af en indsatsdel, som udarbejdes for perso-
ner, der skal tilbydes et ressourceforløb. Rehabiliteringstea-
met skal behandle alle sager, inden der kan træffes afgørelse
om et fleksjob. Rehabiliteringsplanens forberedende del ud-
arbejdes i samarbejde med personen.

Af lovforslagets § 1, nr. 19, til § 30 a, stk. 3, og bemærknin-
gerne hertil, fremgår, at følgende skal indarbejdes i rehabili-
teringsplanens forberedende del:
1) Personens uddannelses- og beskæftigelsesmål. Perso-

nen skal støttes i at finde frem til egne mål og i, at må-
lene bliver så konkrete som muligt.

2) En beskrivelse af personens ressourcer og udfordringer,
herunder beskæftigelsesmæssige, sociale samt hel-
bredsmæssige. Beskrivelsen skal tage udgangspunkt i
og dokumentere den forudgående indsats frem mod ar-
bejdsmarkedet. Herudover er det vigtigt, at der sker en
systematisk beskrivelse, hvor alle relevante forhold i
personens samlede situation indgår, herunder personli-
ge ressourcer, netværk m.v.

3) Den praktiserende læges vurdering af personens situati-
on i forhold til at kunne arbejde. Den praktiserende læ-
ges vurdering skal indeholde en beskrivelse af perso-
nens ressourcer og muligheder for at arbejde eller påbe-
gynde uddannelse.

Kommunen afholder udgiften til den praktiserende læges
vurdering.
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Den forberedende del af planen er alene beskrivende og do-
kumenterende. Der udarbejdes ikke en indstilling til brug for
rehabiliteringsteamets behandling af sagen.

Dokumentationen sker som led i udarbejdelsen af rehabilite-
ringsplanens forberedende del. I planen beskrives personens
uddannelses- og beskæftigelsesmål samt beskæftigelses-
mæssige, sociale og helbredsmæssige ressourcer og udfor-
dringer. Kommunen laver en systematisk beskrivelse af den
enkelte borgers ressourcer og udfordringer, hvor alle rele-
vante forhold i borgerens samlede situation indgår, fx også
borgerens sociale kompetencer, fritidsinteresser m.v. En for-
udgående ansættelse efter de sociale kapitler eller på særlige
vilkår vil kunne medvirke til afklaringen af, om den pågæl-
dende er berettiget til fleksjob. Betingelserne for at blive vi-
siteret til et fleksjob ændres ikke. Det foreslås således i lo-
vens § 70 a, stk. 1, at jobcenteret, når det efter indstilling fra
rehabiliteringsteamet træffer afgørelse om, at en person skal
visiteres til fleksjob, fortsat skal dokumentere, at personen
har en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne i forhold til et-
hvert erhverv. Der skal således foretages en samlet vurde-
ring af alle sagens oplysninger, herunder en vurdering af
modsatrettede oplysninger, der taler henholdsvis for eller
imod, at den pågældende opfylder betingelserne for flek-
sjob.

Ankestyrelsens praksis i forhold til, hvornår arbejdsevnen
anses for varigt og væsentlig nedsat finder fortsat anvendel-
se uanset, at en person nu modtager et flekslønstilskud,
mens det tidligere var arbejdsgiveren, som modtog et tilskud
til den ansatte i et fleksjobs løn på halvdelen eller totredje-
dele af den mindste overenskomstmæssige løn på området.

Ankestyrelsen lægger i sin praksis vægt på, at det følger af
lovgivningen om fleksjob, at arbejdsevnen skal være væ-
sentligt og varigt nedsat. Der er ikke fastlagt et bestemt antal
timer for, hvornår man kan få bevilliget et fleksjob. Det
fremgår af Ankestyrelsens praksis, at der skal være doku-
mentation for, at arbejdsevnen er varigt og væsentligt ned-
sat, herunder at afprøvningen af arbejdsevnen har været fyl-
destgørende.

Ankestyrelsen har i Principafgørelse N-11-06 i forhold til
spørgsmålet om væsentlig nedsættelses af arbejdsevnen hen-
vist til lovbemærkningerne til L 136 (Folketingssamling
2000-2001) i forbindelse med, at muligheden for at yde til-
skud med 1/3 blev fjernet. Det fremgår heraf, at det med for-
slaget er præciseret, at der skal være en væsentlig og varig
nedsat arbejdsevne, og at alle muligheder for at opnå eller
fastholde ordinær beskæftigelse skal være undersøgt, herun-
der ansættelse efter overenskomsternes sociale kapitler.
Vurderingen af borgerens arbejdsevne må derfor ses i lyset
af, at kommunens tilskud mindst var halvdelen af lønnen.
Arbejdsevnen kunne ikke alene vurderes på grundlag af ar-
bejdstimer, som ansøgeren kunne klare, men skulle også
vurderes i forhold til beskæftigelsesniveauet.

Det er hensigten med reformen, at dokumentationen for, at
betingelserne for fleksjob er opfyldt, skal ske ved dokumen-

tation for, at arbejdsevnen er søgt udviklet og ikke alene er
blevet afprøvet. Arbejdsevnen skal således udvikles gennem
en aktiv indsats, der har et konkret sigte mod arbejdsmarke-
det eller uddannelse. Vejen til arbejdsmarkedet skal således
understøttes gennem sociale støttetilbud, beskæftigelsestil-
bud og sundhedsrettede tilbud. Der skal ske et opgør med
meningsløse arbejdsprøvninger, der alene har til formål at
dokumentere en mangelfuld arbejdsevne.

Det foreslås endvidere, at det dokumenteres, at personens
ressourcer og udfordringer i forhold til beskæftigelse og ud-
dannelse på ordinære vilkår er fuldt afklarede, og at alle re-
levante indsatser, herunder revalidering, i den ordinære be-
skæftigelseslovgivning er udtømte, at personens arbejdsevne
anses for varigt og væsentligt nedsat og ikke kan anvendes
til at opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår in-
den for ethvert erhverv.

Det skal endelig dokumenteres, at den pågældende har været
ansat under de sociale kapitler eller på særlige vilkår i
mindst 12 måneder, hvis der er tale om en person, der øn-
sker fleksjob på hidtidig arbejdsplads. En person, hvis ar-
bejdsevne er varigt og væsentligt nedsat, og hvor kommu-
nen vurderer, at borgeren aktuelt har en meget lille arbejds-
evne, kan blive visiteret til et fleksjob, hvis der er mulighed
for, at den pågældendes arbejdsevne kan udvikles, således at
personen kan øge sin arbejdsindsats indenfor en rimeligt pe-
riode, jf. forslaget til § 70, stk. 2 og bemærkningerne hertil.
Hvis arbejdsevnen ikke vurderes til at kunne forbedres, og
den pågældende kun kan arbejde få timer om ugen, skal job-
centeret vurdere, om der skal indledes en sag om førtidspen-
sion. Personer, hvis arbejdsevne permanent er meget be-
grænset, eller personer, der er så syge eller har betydelige
funktionsnedsættelser, vil således stadig kunne tilkendes
førtidspension.

Jobcenteret skal ved vurderingen af, om en borger opfylder
betingelserne for fleksjob anvende de bestemmelser, som
fastsættes efter lovens § 31, 4. pkt., jf. lovforslagets § 1, nr.
20, hvor det fremgår, at beskæftigelsesministeren efter for-
handling med social- og integrationsministeren kan fastsætte
nærmere regler om, hvordan rehabiliteringsplanens beskri-
velse af personens arbejdsevne og dokumentation for forud-
gående indsats skal indgå i kommunens beslutningsgrundlag
i sager om fleksjob. Det indebærer, at beskæftigelsesmini-
steren efter inddragelse af social- og integrationsministeren
bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om, hvordan per-
sonens arbejdsevne skal vurderes ud fra personens samlede
ressourcer og ud fra den samlede indsats, som beskrives i re-
habiliteringsplanen, herunder om dokumentation for indsat-
sen. Disse regler træder i stedet for de gældende regler om
arbejdsevnemetoden, som foreslås ophævet, jf. lovforslagets
§ 1, nr. 4 (§ 4 a, stk. 3).

Til nr. 41 (§§ 70 b – g)

Til § 70 b
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Efter gældende regler i § 70 i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats kan fleksjob som udgangspunkt først tilbydes, når
alle relevante tilbud efter loven samt andre foranstaltninger,
herunder eventuelt forsøg på omplacering på arbejdsplad-
sen, har været afprøvet for at bringe eller fastholde den på-
gældende i ordinær beskæftigelse. Det fremgik af bemærk-
ningerne til denne bestemmelse, da den blev indført ved L
136 (FT 2000-2001) som § 71 i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats, at det skulle være godtgjort, at mulighederne for
ansættelse efter de sociale kapitler havde været undersøgt.

Stk. 1.

Det foreslås i § 70 b, stk. 1 i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats at gøre det til en betingelse for at blive ansat i flek-
sjob på den hidtidige arbejdsplads, at personen har haft 12
måneders forudgående ansættelse under overenskomsternes
sociale kapitler eller på særlige vilkår på arbejdspladsen.
Kravet skal medvirke til at fremme brugen af andre ansæt-
telsesformer end fleksjob, der tager de fornødne skånehen-
syn, og som skal sikre, at arbejdsmarkedets parter fortsat
tager ansvar for at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt
uden brug af offentlige tilskudsordninger ved fastholdelse af
medarbejdere, der får en nedsat arbejdsevne.

I dag er der sociale kapitler i hovedparten af overenskom-
sterne på det private og det offentlige arbejdsmarked. Det
grundlæggende indhold i de sociale kapitler er, at virksom-
hederne kan fravige overenskomsternes ordinære aftaler om
løn og arbejdsforhold med henblik på at integrere personer,
der har svært ved at få eller bibeholde en fast tilknytning til
arbejdsmarkedet.

Arbejdsgiver og lønmodtager kan også indgå aftale om an-
sættelse på særlige vilkår, fx hvis arbejdsgiveren ikke er om-
fattet af en overenskomst.

Fx kan det aftales, at medarbejderens borger- eller kunde-
kontakt reduceres og erstattes med administrative opgaver
kombineret med, at den pågældende fritages for overarbejde
eller skiftende vagter. Dette kan fx kombineres med, at med-
arbejderen går ned i tid med en tilsvarende lavere løn, men
bevarer den fulde pensionsindbetaling.

Medarbejderen vil typisk ikke være visiteret til fleksjob in-
den ansættelsen under de sociale kapitler eller på særlige
vilkår. Et forløb i et ansættelsesforhold med sygdom og
frem til et eventuelt fastholdelsesfleksjob kan fx være som
følger:

En medarbejder, der har været ansat på samme arbejdsplads
de sidste 15 år, bliver tiltagende dårligere og kan ikke læn-
gere klare sit arbejde på de hidtidige vilkår. Medarbejderen
og arbejdsgiveren indgår aftale om, at medarbejderen går
ned i tid fra fuld tid til 32 timer om ugen med en tilsvarende
lavere løn, men med bevarelse at sin fulde pensionsindbeta-
ling for 37 timer om ugen. Medarbejderen får det imidlertid
fortsat tiltagende dårligere, og efter 15 måneders ansættelse
på de særlige vilkår synes arbejdsgiveren ikke længere, at
ordningen fungerer. Medarbejderen bliver herefter visiteret

til fleksjobordningen og kan blive ansat i et fleksjob på den
hidtidige arbejdsplads, fordi han opfylder betingelsen om
ansættelse i mindst 12 måneder på særlige vilkår.

Som eksempel på, at betingelsen om 12 måneders forudgå-
ende ansættelse på særlige vilkår ikke er opfyldt, kan næv-
nes følgende forløb:

En medarbejder bliver afskediget efter langvarig sygdom og
bliver efter 6 måneder tilbudt at komme tilbage til virksom-
heden i et fleksjob. Da medarbejderen senest har været ansat
i samme virksomhed, vil der – uanset at hun opfylder betin-
gelserne for fleksjob – blive stillet krav om, at hun bliver til-
budt job efter stk. 1, inden hun kan komme i fleksjob på den
hidtidige arbejdsplads.

Nogle overenskomster indeholder bestemmelser, hvorefter
en medarbejder kan være ansat i fleksjob under overens-
komstens sociale kapitel. Det bemærkes, at kravet i forslaget
til § 70 b ikke kan opfyldes ved at være ansat i fleksjob un-
der overenskomstens sociale kapitler.

Hvis personens arbejdsevne nedsættes yderligere, eller ar-
bejdsgiveren ikke er tilfreds med ordningen, kan medarbej-
deren efter 12 måneder, forudsat at betingelserne for flek-
sjob i øvrigt er opfyldt, blive ansat i et fleksjob på arbejds-
pladsen.

Efter forslaget til § 70 b, stk. 2, i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats er det en betingelse, at der er indgået en skrift-
lig aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder. Denne skal
indeholde oplysninger om, hvilke funktioner der er svære
for medarbejderen at udføre, samt hvilke konkrete skåne-
hensyn, der er aftalt, og det skal dokumenteres, at der er
gjort et reelt forsøg på at etablere et vedvarende ustøttet job
efter de sociale kapitler eller på særlige vilkår.

Dette skal være med til at sikre, at kommunen har tilstræk-
kelig dokumentation for, at betingelserne for et fastholdel-
sesfleksjob er opfyldt.

Kommunens videregivelse af oplysninger til arbejdsgiveren
om skånehensyn kan ske efter persondatalovens § 8, stk. 3.

De 12 måneder, medarbejderen som minimum skal have
været ansat forud for fastholdelsesfleksjobbet, regnes fra det
tidspunkt, hvor den skriftlige aftale om ansættelse under de
sociale kapitler eller på særlige vilkår løber fra. Dette forud-
sættes at fremgå af ansættelsesaftalen. En varslingsperiode
kan således regnes med i de 12 måneder, i det omfang det
kan dokumenteres, at opgaverne er ændret/skånehensyn er
indført i varslingsperioden.

Stk. 3

Det foreslås i lovens § 70 b, stk. 3, at kravet om 12 måne-
ders ansættelse inden et fleksjob på den hidtidige arbejds-
plads ikke gælder, hvis den ansatte fx har været udsat for
akut opstået skade eller sygdom, og det er åbenbart formåls-
løst at gennemføre foranstaltninger med henblik på job efter
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overenskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår.
Med akut opstået skade eller sygdom menes fx svær, uhel-
bredelig lammelse som følge af et alvorligt trafikuheld eller
andet kompliceret ulykkestilfælde (fx i forbindelse med en
arbejdsskade). Der kan også være tale om en alvorlig og
fremadskridende sygdom. Det vil således altid bero på en
konkret vurdering, om en person er omfattet af undtagelses-
bestemmelsen.

Som eksempel kan nævnes, at en medarbejder pådrager sig
et alvorligt brud på rygsøjlen efter fald fra et stillads. Med-
arbejderen opfylder betingelserne for et fleksjob og kan fort-
sætte i et fleksjob på den hidtidige arbejdsplads uden at
skulle opfylde betingelsen i stk. 1.

Til § 70 c

Midlertidige fleksjob

Efter de gældende regler er bevillingen til fleksjob perma-
nent, medmindre det i forbindelse med opfølgningen doku-
menteres, at den pågældende ikke længere er berettiget til et
fleksjob, jf. § 69 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 1

Det foreslås i § 70 c, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats, at det første fleksjob – uanset alder - bevilges for en
femårig periode.

Personer under 40 år kan efter det første fleksjob få bevilget
et fleksjob for yderligere en periode på fem år, hvis betin-
gelserne fortsat er opfyldt. Jobcenteret skal, inden perioden
udløber, tage stilling til, om den pågældende er berettiget til
endnu en periode i fleksjob.

Stk. 2

Efter forslaget til lovens § 70 c, stk. 2, bevilger jobcenteret
et varigt fleksjob til personer over 40 år efter det første flek-
sjob, hvis jobcenteret vurderer, at arbejdsevnen fortsat er
nedsat i et omfang, så overgang til beskæftigelse på det ordi-
nære arbejdsmarked ikke er en mulighed og den pågældende
fortsat opfylder betingelserne for fleksjob.

Hvis der er tale om en person, hvor det er åbenbart, at ar-
bejdsevnen ikke kan forbedres, eller som har fået det værre,
herunder kan arbejde færre timer, vil jobcenteret uden større
sagsbehandling kunne bevilge fleksjob på ny.

Til § 70 d

Løbende opfølgning i fleksjob og udarbejdelses af status

Efter gældende regler i § 10, stk. 3, i lov om aktiv socialpo-
litik skal kommunen følge op seks måneder efter, at tilskud-
det til arbejdsgiveren er udbetalt første gang. Herefter skal
kommunen følge op senest 12 måneder efter, at sagen sidst
har været vurderet.

Stk. 1

Det foreslås i § 70 d, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats, at jobcenteret skal følge op på, om der er sket
ændringer i den ansattes forhold efter 2½ års ansættelse i
fleksjob. Dette skal ske ved en personlig samtale med den
ansatte i fleksjobbet. Jobcenteret kan efter behov også ind-
drage arbejdsgiveren sammen med den ansatte til drøftelse
af mulige initiativer, der kan forbedre den ansattes arbejds-
evne. Jobcenteret skal ved ansættelsen i fleksjob og ved de
løbende opfølgninger sikre, at den ansatte udnytter sin ar-
bejdsevne bedst muligt i fleksjobbet, og at den pågældendes
skånebehov bliver tilgodeset. Jobcenteret skal samtidig vur-
dere, om betingelserne for fleksjob fortsat er opfyldt. Heref-
ter skal der følges op på, om der er sket ændringer i den an-
satte i fleksjobbets forhold, hver gang der er gået 2½ år si-
den den seneste opfølgning. Denne opfølgning gælder for
alle personer med et permanent fleksjob, herunder personer,
der er ansat i fleksjob før den 1. januar 2013.

Jobcenteret skal ved opfølgningen også vurdere, om en per-
sons arbejdsevne fortsat kan udvikles, jf. bemærkningerne
til nr. 38.

Hvis jobcenteret vurderer, at betingelserne for fleksjob ikke
er opfyldt ved vurderingen efter § 70 d, stk. 1, skal jobcente-
ret træffe afgørelse om, at den pågældende ikke længere er
berettiget til fleksjob.

Stk. 2

Efter forslaget til § 70 d, stk. 2, i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats, skal de ansatte i fleksjob, underrette jobcente-
ret, hvis arbejdstiden sættes ned eller hvis der sker andre
ændringer i ansættelsesforholdet af betydning for fleksjob-
bet. Det kan fx være oplysninger om, at der skal tages nye
skånehensyn, eller at den pågældende kan arbejde i flere ti-
mer end forudsat ved ansættelsen. Jobcenteret skal, når den
modtager oplysninger fra den ansatte om sådanne forhold,
vurdere, hvilken betydning oplysningerne har i forhold til de
betingelser, der skal være opfyldt for at have ret til et flek-
sjob.

Stk. 3

Efter forslaget til § 70 d, stk. 3, skal jobcenteret, efter at en
person har været ansat i et midlertidigt fleksjob i 4½ år, ud-
arbejde en status på baggrund af ændringer i arbejdstid, skå-
nehensyn samt tilbagemeldinger fra den ansatte i fleksjobbet
og arbejdsgiveren, hvor der tages stilling til, om den pågæl-
dende kan overgå til ordinær beskæftigelse eller skal forbli-
ve i fleksjobordningen.

Hvis der er tale om en person under 40 år, hvor det er åben-
bart, at arbejdsevnen ikke kan blive bedre, eller hvor ar-
bejdsevnen er yderligere nedsat, vil jobcenteret uden større
sagsbehandling kunne bevilge et midlertidigt fleksjob på ny.
For personer over 40 år kan jobcenteret i denne situation be-
vilge et permanent fleksjob, hvis det vurderes, at arbejdsev-
nen fortsat er nedsat i et sådant omfang, så overgang til be-
skæftigelse på det ordinære arbejdsmarked ikke er en mulig-
hed.
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Jobcenteret vil normalt kunne træffe afgørelse på baggrund
af den udarbejdede status, og skal derfor ikke forelægge sag-
en for rehabiliteringsteamet. Hvis jobcenteret vurderer, at
der på ny er behov for en tværfaglig afklaring eller iværk-
sættelse af beskæftigelsesrettede, sociale eller andre initiati-
ver for at kunne træffe afgørelse, kan jobcenteret forelægge
sagen for rehabiliteringsteamet.

Stk. 4

Det følger af forslaget til § 70 d, stk. 4, i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats, at en ansat i fleksjob forbliver i flek-
sjobordningen frem til det tidspunkt, hvor jobcenteret træf-
fer afgørelse om, hvorvidt betingelserne for fleksjob fortsat
er opfyldt, herunder om den pågældende vil være berettiget
til førtidspension.

Til § 70 e

Fastsættelse og regulering af løn

Efter de gældende regler ansættes en person i et fleksjob
som udgangspunkt på fuld tid, uanset hvor mange timer, den
ansatte arbejder i jobbet. Arbejdsgiveren betaler lønnen til
den ansatte i fleksjob for fuld tid, og kommunen udbetaler et
tilskud på enten halvdelen eller totredjedele af lønnen til ar-
bejdsgiveren afhængig af graden af den nedsatte arbejdsev-
ne. Løn og øvrige arbejdsvilkår fastsættes som udgangs-
punkt efter de kollektive overenskomster på ansættelsesom-
rådet, herunder de sociale kapitler. I en ikke-overenskomst-
dækket ansættelse gælder overenskomsten på sammenligne-
lige områder. Fastsættelsen af løn og øvrige arbejdsvilkår
skal ske i samarbejde med de faglige organisationer.

Stk. 1

Med reformen lægges tilskuddet om, således at arbejdsgive-
ren fremover ikke skal betale løn for fuld tid, men skal beta-
le løn for det arbejde, der bliver udført, ligesom personer i
fleksjob skal have løn for den arbejdsindsats, de reelt yder.
Den fleksjobansatte kompenseres for den nedsatte arbejds-
evne ved et fleksløntilskud fra kommunen. Den fleksjoban-
sattes indtægt i fleksjobbet vil således fremover bestå af løn
fra arbejdsgiveren suppleret med et tilskud fra kommunen,
der reguleres på baggrund af lønindtægten. Det foreslås så-
ledes i stk. 1, at arbejdsgiveren skal udbetale løn til den an-
satte for det arbejde, der bliver udført. Lønnen suppleres
med et fleksløntilskud, der beregnes og udbetales af kom-
munen efter de regler, der er foreslået i forslag til en ny § 70
f. Der henvises til bemærkningerne hertil.

Stk. 2

Det er foreslået i stk. 2, at jobcenteret ved etableringen af et
konkret fleksjob på en virksomhed skal komme med en vur-
dering af borgerens arbejdsevne i fleksjobbet, som kan dan-
ne grundlag for aftalen om fleksjob mellem arbejdsgiver og
ansat, herunder om arbejdstid og aflønning. I vurderingen,
som tager udgangspunkt i de foreliggende oplysninger i sag-
en, herunder rehabiliteringsplanens forberedende del, der er

lagt til grund for visitationen til fleksjob, deltagelse i aktive
tilbud m.v., der skal udvikle arbejdsevnen, beskrives hvor
mange timer og med hvilken intensitet/produktivitetsgrad
jobcenteret vurderer, at den pågældende kan arbejde. Med
intensitet menes, om borgeren fx har behov for pauser i ar-
bejdet eller på grund af betydelig fysisk eller psykisk funkti-
onsnedsættelse ikke kan arbejde med samme intensitet, som
normalt forventes, således at personen kan siges at arbejde
på nedsat kraft.

Jobcenteret skal i vurderingen af arbejdstid og -intensitet/
produktionsgrad tage udgangspunkt i, om
– personen kan arbejde med fuld produktivitet i et reduce-

ret antal timer
– personen kan arbejde fuld tid med reduceret produktivi-

tet
– personen kan arbejde i et reduceret antal timer med re-

duceret produktivitet

Jobcenteret angiver arbejdsevnen i arbejdstid (timer) og in-
tensitet i form af procent, det vurderes, at borgeren kan ar-
bejde i det pågældende antal timer.

Et eksempel kan være en person, der vurderes at kunne ar-
bejde på nedsat tid 20 timer om ugen og med 100 pct. inten-
sitet/produktivitet.

Et eksempel kan være en person, der kan arbejde i 30 timer
om ugen, men med 50 pct. intensitet fordi skånebehovet i
jobbet fx er hvilepauser på arbejdspladsen et par gange om
dagen.

Et eksempel kan endvidere være en person, der kan arbejde
15 timer om ugen, men på grund af betydelig funktionsned-
sættelse på grund af psykisk ustabilitet, arbejder med 30 pct.
intensitet.

Formålet med bestemmelsen, er at give arbejdsgiveren og
den ansatte et grundlag for at indgå en aftale om fleksjob,
herunder om løn og arbejdstid, der afspejler den nedsatte ar-
bejdsevne. Der skal være mulighed for at afprøve jobcente-
rets vurdering af arbejdsevnen i jobbet. Såfremt arbejdsgive-
ren og den ansatte på baggrund af de erfaringer, parterne har
gjort på virksomheden er enige om en ændret arbejdsevne-
vurdering som grundlag for lønfastsættelse vil dette kunne
gøres uden jobcenterets medvirken. Ønsker parterne jobcen-
terets medvirken i disse tilfælde, har jobcenteret imidlertid
pligt til at foretage en ny vurdering, hvis arbejdsgiveren og
den ansatte i fællesskab anmoder herom. Det foreslås derfor
i bestemmelsen, at parterne på virksomheden kan bede job-
centeret foretage en ny vurdering, hvis arbejdsgiveren og
den ansatte er enige om ændringen af vurderingen af ar-
bejdsevnen og i fællesskab anmoder jobcenteret om en ny
vurdering.

Jobcenteret skal ved etableringen af et fleksjob sikre sig, at
personen udnytter sin arbejdsevne bedst muligt i jobbet, og
at den pågældendes skånebehov, bliver tilgodeset. Personer,
der er ansat i fleksjob, skal orientere kommunen, hvis ar-
bejdstiden sættes ned, jf. forslaget til § 70 d.
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Stk. 3

Det er hensigten med den nye fleksjobordning, at den også
skal kunne rumme de særlige tilfælde, hvor en betydelig
funktionsnedsættelse gør, at en person ikke kan arbejde med
fuld intensitet i de timer, hvor den pågældende arbejder. Da
arbejdsgiveren i den nye fleksjobordning alene skal betale
for det arbejde, der udføres, at er det vigtigt, at lønfastsættel-
sen gør dette muligt, idet der ellers er risiko for, at der ikke
kan etableres fleksjob i disse tilfælde.

Det er med forslaget i stk. 3 forudsat, at ansættelser i flek-
sjob, der etableres på overenskomstdækkede områder også
efter den nye fleksjobordning er omfattet af de kollektive
overenskomster ligesom andre ansættelser. Det foreslås der-
for i stk. 3, at på områder der er dækket af overenskomst
fastsættes løn- og øvrige arbejdsvilkår efter de kollektive
overenskomster, herunder sociale kapitler, lokalaftaler mv.,
samt bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for ansættelse
og fastholdelse af personer i fleksjob.

Imidlertid kan der være overenskomster, herunder sociale
kapitler mv., der ikke kan rumme ansættelser efter den nye
fleksjobordning, fordi der ikke er taget højde for, at arbejds-
giveren i den nye fleksjobordning alene skal betale for det
arbejde, der udføres, og at lønmodtageren ikke som i den
gældende fleksjobordning skal have tilbud om fleksjob på
fuld tid og til fuld løn.

Det er derfor foreslået, at hvis overenskomsterne mv. ikke
indeholder sådanne bestemmelser, eller disse bestemmelser
ikke kan finde anvendelse, fordi de ikke er egnede til at re-
gulere løn og arbejdstid efter de regler, der gælder i den nye
fleksjobordning, indgås aftale om løn efter aftale mellem
den ansatte og arbejdsgiveren, således at bestemmelserne i
overenskomsten om løn og arbejdstid kan fraviges i det om-
fang, det er nødvendigt og med det formål af aflønningen i
fleksjobbet afspejler den ansattes arbejdsevne i jobbet. Det
er arbejdsgiveren og den ansatte, der kan aftale fravigelsen
af overenskomsten. Den overenskomstbærende faglige orga-
nisation og jobcenteret modtager kopi af aftalen om fleksjob
hvis den ansatte giver samtykke hertil. Formålet hermed er
at give mulighed for at organisationen kan medvirke til at
sikre at en eventuel fravigelse af overenskomsten afspejler
den ansattes reelle arbejdsevne. Der henvises til de alminde-
lige bemærkninger afsnit 2.2.2.3 om forholdet til personda-
taloven.

Tvister om anvendelsen af overenskomsterne, herunder om
fravigelse heraf og om løn og øvrige arbejdsvilkår, herunder
tvister om arbejdsevnen i fleksjobbet og fastsættelse af løn
og arbejdstid afgøres ved fagretlig behandling efter de gæl-
dende regler på området, og endeligt ved Arbejdsretten, eller
andet aftalt konfliktløsningsystem på det pågældende områ-
de. Hvis overenskomstparterne på området ikke har aftalt
regler om fagretlig behandling, finder Normen anvendelse.
Reglen i arbejdsretslovens § 11, stk. 2, om at en lønmodta-
ger kan anlægge sag ved de almindelige domstole, hvis løn-
modtageren godtgør, at den vedkommende faglige organisa-

tion ikke agter at iværksætte fagretlig behandling af et krav,
finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4

Det foreslås, i stk. 4, at på områder, der ikke er dækket af
overenskomst, fastsættes løn og øvrige arbejdsvilkår efter
aftale mellem den ansatte og arbejdsgiveren. På områder,
hvor der findes en relevant sammenlignelig overenskomst
skal parterne tage udgangspunkt i overenskomsten på det
sammenlignelige område. Jobcenteret skal efter samtykke
fra den ansatte have en kopi af aftalen om fleksjob. I det
omfang, der er taget udgangspunkt i en overenskomst, mod-
tager den overenskomstbærende faglige organisation også
kopi af aftalen om fleksjob efter aftale med den ansatte.

I disse tilfælde afgøres tvister om løn og arbejdsvilkår end-
videre ved fagretlig behandling og endeligt ved Arbejdsret-
ten, såfremt en af parterne begærer det. Ved den fagretlige
behandling kan der ske en prøvelse i forhold til den ansattes
rettigheder og pligter i henhold til den overenskomst, der er
taget udgangspunkt i. I så fald er arbejdsgiveren stillet som
om denne havde tiltrådt den kollektive overenskomst. Dette
svarer til den lignende ordning i virksomhedsoverdragelses-
lovens § 4 a, stk. 2. Reglen i arbejdsretslovens § 11, stk. 2,
om, at en lønmodtager kan anlægge sag ved de almindelige
domstole, hvis lønmodtageren godtgør, at den vedkommen-
de faglige organisation ikke agter at iværksætte fagretlig be-
handling af et krav, finder tilsvarende anvendelse.

I øvrige tilfælde vil tvister kunne afgøres ved de almindelige
domstole

Stk. 5

Det foreslås i stk. 5, at ansatte i fleksjob, som arbejder 8 ti-
mer eller derunder ugentligt, og som udfører funktionærar-
bejde, ansættes hos arbejdsgiveren på funktionærlignende
vilkår. Ved funktionærlignende vilkår forstås i denne sam-
menhæng, at funktionærlovens vilkår som helhed skal gælde
for ansættelsesforholdet.

Funktionærstatus efter funktionærlovens regler er betinget
af, at den pågældende beskæftiges hos arbejdsgiveren gen-
nemsnitligt mere end 8 timer ugentligt og i øvrigt udfører
funktionærarbejde. Varierende arbejdstider, der gennemsnit-
lig udgør mere end 8 timer ugentligt, er tilstrækkeligt til
funktionærstatus.  Man kan altså godt arbejde mere den ene
uge og mindre den anden uge.

Funktionærloven sikrer funktionærer en række minimums-
krav i relation til blandt andet barsel, løn under sygdom, var-
sel ved opsigelse og beskyttelse mod usaglig afskedigelse.

Ansatte i fleksjob, som arbejder gennemsnitligt mere end 8
timer ugentligt, og som udfører funktionærarbejde, er omfat-
tet af funktionærloven. Ansatte i fleksjob, som arbejder 8 ti-
mer eller derunder ugentligt, og som udfører funktionærar-
bejde, falder ikke under lovens beskyttelse, da de netop ikke
opfylder 8-timers kravet i funktionærloven.
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For at sikre, at ansatte i fleksjob, som netop på grund af de-
res nedsatte erhvervsevne kun kan arbejde i 8 timer eller
derunder pr. uge, opnår en tilsvarende beskyttelse, foreslås
det, at arbejdsgiveren får pligt til at ansætte fleksjobberen på
funktionærlignende vilkår med de rettigheder og pligter, der
følger heraf.

Der nedsættes et trepartsudvalg med bl.a. arbejdsmarkedets
parter. Udvalget skal følge området tæt og give arbejdsmar-
kedets parter mulighed for løbende at vurdere, hvorvidt der
er behov for justeringer i de kollektive overenskomster m.v.

Til § 70 f

Fleksløntilskud

Efter de gældende regler i § 71 i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats udbetales tilskud til den ansattes arbejdsgiver
og ikke til den ansatte i fleksjobbet.

Der er i syge- og barseldagpengesammenhæng tale om et
lønmodtagerforhold i arbejdsretlig forstand, og personens
ret til syge- og barseldagpenge behandles således efter regle-
rne om syge- og barseldagpenge til lønmodtagere.

Efter gældende praksis fortsætter en person, der under syg-
dom er ophørt i sit arbejde, med at modtage sygedagpenge,
hvis betingelserne i sygedagpengeloven i øvrigt er opfyldt.

Udgangspunktet er, at det er en betingelse for at få sygedag-
penge, at man lovligt opholder sig i Danmark, jf. sygedag-
pengelovens § 3, stk. 1. Der findes dog en række situationer,
hvor der ikke stilles krav om ophold i Danmark for at være
berettiget til danske sygedagpenge.

Efter de gældende regler kan der udbetales sygedagpenge
under rekreationsophold i udlandet, hvis opholdet er lægean-
befalet af helbredsmæssige grunde inden afrejsen, jf. syge-
dagpengelovens § 3, stk. 2, nr. 1. Der er endvidere ret til sy-
gedagpenge under behandling i udlandet, hvis Sundhedssty-
relsen/sygehusmyndigheden har givet tilladelse til behand-
ling i udlandet, jf. sygedagpengelovens § 3, stk. 2, nr. 2. Der
kan udbetales sygedagpenge, hvis en person på grund af
sygdom må udsætte hjemrejsetransporten fra et ferieophold
eller lignende (studieophold, deltagelse i kursus og lignen-
de) i udlandet, jf. sygedagpengelovens § 3, stk. 2, nr. 3.

Der kan udbetales sygedagpenge til udsendte lønmodtagere,
som af en arbejdsgiver med hjemsted her i landet udsendes
til midlertidig beskæftigelse af højst ét års varighed i udlan-
det, herunder Færøerne og Grønland, jf. sygedagpengelo-
vens § 3, stk. 2, nr. 4. Der kan også udbetales sygedagpenge
til personer, der efter EF-forordning er omfattet af dansk
lovgivning, jf. sygedagpengelovens § 3, stk. 3. Dette kan
være tilfældet, hvis en person, der er tilkendt sygedagpenge
i Danmark, flytter til eller tager midlertidigt ophold i et an-
det EU/EØS-land eller Schweiz. Der kan endvidere - uanset
at opholdskravet ikke er opfyldt - udbetales sygedagpenge
til personer, der efter international aftale om social sikring er
omfattet af dansk lovgivning, jf. sygedagpengelovens § 3,

stk. 4, herunder nordisk konvention om social sikring, bila-
terale overenskomster om social sikring.

Efter de gældende regler kan der efter barsellovens § 3, stk.
5, udbetales barseldagpenge til personer, der tager ophold i
udlandet, når de ved orlovsperiodens start havde ret til bar-
seldagpenge fra Danmark. Det er i disse tilfælde et krav,
dels at den pågældende forælder er sammen med barnet,
dels at forælderen ikke vil påtage sig arbejde under orloven i
udlandet. Hvis en person opholder sig i udlandet ved orlovs-
periodens start, har den pågældende ret til barseldagpenge
fra Danmark, hvis denne efter EF-forordning er omfattet af
den danske lovgivning om social sikring. Dette vil bl.a. være
tilfældet, hvis den pågældende er beskæftiget i Danmark.

Tilsvarende vil en person, der opholder sig i Danmark ved
orlovens start, ikke have ret til barseldagpenge fra Danmark,
hvis den pågældende efter EF-forordning er omfattet af et
andet lands lovgivning om social sikring, fx fordi den på-
gældende er beskæftiget i et andet EU/EØS-land. For en
person, der opholder sig i udlandet, vil der endvidere være
ret til barseldagpenge fra Danmark, hvis den pågældende er
udstationeret af en dansk arbejdsgiver til beskæftigelse, jf.
barsellovens § 3, stk. 2.

Stk. 1

Det foreslås i § 70 f, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats, at kommunen udbetaler et fleksløntilskud direkte til
den ansatte i fleksjobbet. Tilskuddet ydes som et supplement
til den løn, den ansatte modtager for sit arbejde.

Tilskuddet kan maksimalt udgøre et beløb, der svarer til 98
pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb, svarende
til 16.732 kr. pr. måned (2012-niveau). Tilskuddet bliver re-
guleret på baggrund af lønindtægten.

Der reserveres en andel på 5 pct. af tilskuddet til ATP, dog
maksimalt 500 kr. pr. måned. Den del af tilskuddet, der er
afsat til ATP, indbetales af kommunen til ATP. Derudover
indbetales et ATP-bidrag af det offentlige tilskud, der bereg-
nes på grundlag af forskellen mellem det ugentlige antal ti-
mer, der udbetales løn for, og 37 timer. Der henvises til lov-
forslagets bemærkninger til § 1 nr. 53.

Det følger endvidere af forslaget, at kommunen udbetaler
fleksløntilskuddet til den pågældendes NemKonto. Udbeta-
lingen sker bagud i den følgende måned på baggrund af op-
lysninger fra indkomstregistret samt eventuelle andre øko-
nomiske oplysninger, som skal indgå i beregningen af flek-
sløntilskuddet. Den ansattes eget og arbejdsgiverens pensi-
onsbidrag medfører også modregning i fleksløntilskuddet.
Lønindkomst fra andre (ordinære) job modregnes på samme
vis i tilskuddet, således at den samlede lønindkomst mod-
regnes.

Stk. 2

Efter forslaget til § 70 f, stk. 2, skal tilskuddet nedsættes
med 30 pct. af lønindtægten op til et beløb på 13.000 kr. før
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skat. Herefter nedsættes fleksløntilskuddet med 55 pct. af
den lønindtægt, der overstiger 13.000 kr. per måned før skat.
Tilskuddet er helt aftrappet ved en månedlig lønindtægt før
skat på 36.330 kr. (2012-pl). Ved lønindtægt forstås A-ind-
komst, hvor der skal betales AM-bidrag samt det samlede
bidrag til en pensionsordning, som er led i et ansættelsesfor-
hold.. Der henvises til den tekniske beskrivelse om begreber
i indkomstregistret, som SKAT har udsendt vedrørende defi-
nitionen af A-indkomst.

Eksempel 1

Person (P) får løn for 20 timer om ugen (86,66 timer om
måneden) med en månedsløn på 13.000 kr. (inkl. 15 pct.
pension). Månedslønnen for fuldtidsarbejde (37 timer/uge)
udgør 24.050 kr. pr. måned.

P’s umiddelbare fleksløntilskud udgør 16.732 kr. minus 30
pct. af 13.000 kr. = 12.832 kr.

P’s løn og fleksløntilskud bliver dermed tilsammen 25.832
kr. Da tilskud og løn tilsammen maksimalt kan udgøre løn-
nen for fuldtidsarbejde, svarende til 24.050 kr. nedsættes til-
skuddet yderligere med forskellen på 25.832 kr. – 24.050
kr., svarende til 1782 kr. Fleksløntilskuddet udgør herefter
12.832 kr. – 1.782 kr. = 11.050 kr./måned.

Der indbetales et forhøjet ATP-bidrag på 5 pct. af fleksløn-
tilskuddet, dog maksimalt 500 kr./måneden. Da 5 pct. af
11.050 kr. er mere end 500 kr., indbetales 500 kr. om måne-
den. Fleksløntilskuddet er efter ATP-bidraget på 10.550 kr.

P's samlede månedsindtægt vil efter fradrag for ATP-bidrag
være på 21.854 kr. (13.000 kr. fratrukket 15 pct. til pension
+ 10.550 kr.)

Eksempel 2

Person (P) får løn for 12 timer om ugen (52 timer om måne-
den) med en månedsløn på 7.800 kr. (inkl. 15 pct. pension).
Fleksløntilskuddet udgør 16.732 kr. minus 30 pct. af 7.800
kr. = 14.392 kr. Da tilskud og løn tilsammen ikke overstiger
lønnen for fuldtidsarbejde, nedsættes tilskuddet ikke yderli-
gere.

Der indbetales et forhøjet ATP-bidrag på 5 pct. af fleksløn-
tilskuddet, dog maksimalt 500 kr./måneden. Da 5 pct. af
14.392 kr. er mere end 500 kr., indbetales 500 kr. om måne-
den. Fleksløntilskuddet er efter ATP-bidraget på 13.892 kr.

P's samlede månedsindtægt vil efter fradrag for ATP-bidra-
get være på 20.674 kr. (7.800 kr. fratrukket 15 pct. til pensi-
on + 13.892 kr.)

Eksempel 3

Person (P) får løn for 8 timer om ugen (knap 35 timer om
måneden) med en månedsløn på 5.200 kr. (inkl. 15 pct. pen-
sion). Fleksløntilskuddet udgør 16.732 kr. minus 30 pct. af
5.200 kr. = 15.172 kr. Da tilskud og løn tilsammen ikke

overstiger lønnen for fuldtidsarbejde, nedsættes tilskuddet
ikke yderligere.

Der indbetales et forhøjet ATP-bidrag på 5 pct. af fleksløn-
tilskuddet, dog maksimalt 500 kr./måneden. Da 5 pct. af
15.172 kr. er mere end 500 kr., indbetales 500 kr. om måne-
den. Fleksløntilskuddet er efter ATP-bidraget på 14.672 kr.

P's samlede månedsindtægt vil efter fradrag for ATP-bidra-
get være på 19.194 kr. (5.200 kr. fratrukket 15 pct. til pensi-
on + 14.672 kr.)

Eksempel 4

Person (P), der får løn for 4 timer om ugen (godt 17 timer
om måneden) med en månedsløn på 2.600 kr. (inkl. 15 pct.
pension). Fleksløntilskuddet udgør 16.732 kr. minus 30 pct.
af 2.600 kr. = 15.952 kr. Da tilskud og løn tilsammen ikke
overstiger lønnen for fuldtidsarbejde, nedsættes tilskuddet
ikke yderligere.

Der indbetales et forhøjet ATP-bidrag på 5 pct. af fleksløn-
tilskuddet, dog maksimalt 500 kr./måneden. Da 5 pct. af
15.952 kr. er mere end 500 kr., indbetales 500 kr. om måne-
den. Fleksløntilskuddet er efter ATP-bidraget på 15.472 kr.

P's samlede månedsindtægt vil efter fradrag for ATP-bidra-
get være på 17.713 kr. (2.600 kr. fratrukket 15 pct. til pensi-
on + 15.472 kr.)

Eksempel 5

Person (P) får løn for 20 timer om ugen (86,66 timer om
måneden) med en månedsløn på 17.333 kr. (inkl. 15 pct.
pension). Månedslønnen for fuldtidsarbejde (37 timer/uge)
udgør 32.067 kr. pr. måned.

P’s fleksløntilskud udgør 16.732 kr. minus 30 pct. af 13.000
kr. minus 55 pct. af den del af månedslønnen der ligger ud-
over 13.000 kr. = 10.449 kr. Da tilskud og løn tilsammen ik-
ke overstiger lønnen for fuldtidsarbejde, nedsættes tilskud-
det ikke yderligere.

Der indbetales et forhøjet ATP-bidrag på 5 pct. af fleksløn-
tilskuddet, dog maksimalt 500 kr./måneden. Da 5 pct. af
10.449 kr. er mere end 500 kr., indbetales 500 kr. om måne-
den. Fleksløntilskuddet er efter ATP-bidraget på 9.949 kr.

P's samlede månedsindtægt vil efter fradrag for ATP-bidra-
get være på 25.021 kr. (17.333 kr. fratrukket 15 pct. til pen-
sion + 9.949 kr.)

Det foreslås endvidere i § 70 f, stk. 2, at den ansatte i flek-
sjobbet får pligt til at give kommunen oplysninger om eget
og arbejdsgiverens bidrag til en pensionsordning, som er op-
rettet som led i ansættelsesforholdet, da disse oplysninger
ikke fremgår entydigt af indkomstregistret. Den ansatte i
fleksjobbet skal derfor oplyse kommunen om det samlede
pensionsbidrag. Det kan fx ske ved, at den pågældende sen-
der sin første lønseddel eller anden dokumentation for stør-
relsen af det samlede pensionsbidrag til kommunen, således
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at bidraget til pension kan indgå i beregningen af fleksløntil-
skuddet. Hvis den pågældende har lønindtægt fra flere ar-
bejdsgivere, skal der gives oplysninger om pensionsbidrag
fra alle arbejdsgiverne. Hvis der efterfølgende sker ændrin-
ger i fx pensionsbidraget, skal den ansatte i fleksjobbet op-
lyse kommunen om dette, da det kan have betydning for be-
regningen af fleksløntilskuddet. Der stilles således ikke krav
om, at den pågældende skal bekræfte oplysningerne m.v. til
kommunen hver måned, men alene, hvis der sker ændringer.

Kommunen skal orientere den ansatte i fleksjobbet om, hvil-
ken betydning det kan få for den pågældendes fleksløntil-
skud, hvis den pågældende ikke oplyser om pensionsbidra-
get, da kommunen ikke kan beregne fleksløntilskuddet uden
denne oplysning.

I forhold til indhentelse af andre oplysninger, der har betyd-
ning for beregningen af fleksløntilskuddet, anvendes § 11 i
lov om retssikkerhed og administration på det sociale områ-
de (retssikkerhedsloven).

Når en person henvender sig til kommunen for at få hjælp
efter den sociale lovgivning, kan kommunen anmode borge-
ren om at medvirke til at få de oplysninger frem, der er nød-
vendige for at beregne fleksløntilskuddet, jf. retssikkerheds-
lovens § 11, stk. 1, nr. 1. Kommunen må kun bede om at få
oplysninger fra den ansatte i fleksjobbet om forhold, som di-
rekte har betydning for beregningen af fleksløntilskuddet.

Oplysninger til brug for en sag skal i første omgang komme
fra den ansatte i fleksjobbet selv. Det gælder, både når den
ansatte skal have udbetalt fleksløntilskuddet første gang og
ved efterfølgende udbetalinger, da fleksløntilskuddets stør-
relse er afhængig af eventuelt nye arbejdsindtægter eller
bortfald af arbejdsindtægter.

Efter retssikkerhedslovens § 11, stk. 2, har en person pligt til
at oplyse om ændringer, der kan have betydning for flek-
sløntilskuddet.

En forudsætning for at den ansatte kan overholde sin oplys-
ningspligt er, at myndigheden har oplyst personen om, hvil-
ke ændringer, der er relevante at oplyse om, jf. retssikker-
hedslovens § 12, nr. 3. Det er vigtigt, at en ansat i fleksjob-
bet opfylder sin oplysningspligt, da manglende overholdelse
i yderste konsekvens kan betyde, at den pågældende skal be-
tale den modtagne ydelse tilbage. Kommunen skal oplyse
den ansatte i fleksjobbet om, hvilke konsekvenser det har ik-
ke at opfylde sin oplysningspligt, jf. § 12, nr. 4, i retssikker-
hedsloven. Kommunen skal redegøre for, at manglende op-
lysninger kan føre til tilbagebetaling af fleksløntilskuddet og
eventuel tiltale for socialt bedrageri efter straffeloven eller
retssikkerhedslovens § 12 b.

I retssikkerhedslovens § 12, nr. 1, er det bestemt, at borge-
ren skal have skriftlig besked om myndighedens adgang til
at indhente oplysninger efter § 11 a og § 11 c. § 12, nr. 2,
stiller desuden krav om, at kommunen skal give den ansatte
i fleksjobbet skriftlig besked om konsekvenserne, hvis per-
sonen ikke medvirker.

Efter retssikkerhedslovens § 12, nr. 3, skal kommunen give
en person skriftlig besked om, hvilke typer af ændringer, der
kan have betydning for den hjælp, som den pågældende
modtager. Denne regel skal ses i sammenhæng med § 11,
stk. 2. Efter § 11, stk. 2, har den ansatte i fleksjobbet pligt til
at oplyse om ændringer, der kan have betydning for flek-
sløntilskuddet, som nævnt ovenfor.

Den information, som kommunen skal give, skal være til-
strækkelig til, at personen kan eller bør kunne indse, at æn-
dringen fører til, at pågældende ikke længere helt eller del-
vist har ret til tilskuddet, og at kommunen derfor skal have
besked om ændringen. Pågældende skal altså ikke senere
med rette kunne hævde at have været i god tro med hensyn
til sin ret til tilskuddet. Det er således kommunen, der skal
kunne dokumentere, at den ansatte i fleksjobbet har fået vej-
ledning om sin oplysningspligt, og at vejledningen har været
tilstrækkelig præcis til, at personen burde forstå, hvilke æn-
dringer, der skal meldes tilbage om.

Stk. 3

Efter forslaget til § 70 f, stk. 3, kan tilskuddet og lønnen til-
sammen højst udgøre niveauet for den løn, der udbetales ved
ansættelse på fuld tid i den pågældende stilling. Arbejdsgi-
veren oplyser i forbindelse med indgåelsen af aftalen om an-
sættelse i fleksjob, hvad lønnen på fuld tid udgør i den på-
gældende stilling. Hvis der sker ændringer i, hvad lønnen på
fuld tid udgør, skal arbejdsgiveren oplyse dette til kommu-
nen. Derved vil personer på sammenlignelige ansættelsesvil-
kår ikke kunne opleve en indkomstfremgang ved overgang
fra ordinær beskæftigelse til fleksjob. Hvis løn og fleksløn-
tilskud tilsammen udgør mere end den løn, der gælder ved
ansættelse på fuld tid i den pågældende stilling, nedsættes
fleksløntilskuddet med det beløb, som løn og fleksløntilskud
overstiger lønnen med.

Stk. 4

Det foreslås i § 70 f, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats, at den ansatte i et fleksjob under ferie også får udbe-
talt et fleksløntilskud. Tilskuddet bliver reguleret på bag-
grund af den løn eller feriegodtgørelse, der udbetales i for-
bindelse med ferien. Det foreslås endvidere, at fleksløntil-
skuddet kan udbetales til personer, der under ferie opholder
sig i udlandet.

Stk. 5

Det foreslås i § 70 f, stk. 5, i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats, at den ansatte i et fleksjob under sygdom og barsel
får udbetalt fleksløntilskud, hvis arbejdsgiveren udbetaler
løn under sygdom eller barsel. Fleksløntilskuddet bliver be-
regnet på baggrund af denne indtægt.

I de tilfælde, hvor arbejdsgiveren ikke betaler løn under syg-
dom eller barsel, får den ansatte i et fleksjob udbetalt hen-
holdsvis sygedagpenge eller barseldagpenge beregnet efter
reglerne fastsat på baggrund af § 49 i lov om sygedagpenge
og § 34 i lov om orlov og ret til dagpenge ved barsel, jf. for-
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slaget til § 5, nr. 7, og § 6, nr. 5, suppleret med fleksløntil-
skuddet, således at der højst kan udbetales et beløb, der sva-
rer til 98 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb,
jf. § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

I det omfang en person har ret til at opholde sig i udlandet i
forbindelse med sygdom efter lov om sygedagpenge eller
barsel efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel fore-
slås det samtidigt, at de nævnte love også finder anvendelse
på fleksløntilskuddet i perioder, hvor der udbetales syge- el-
ler barseldagpenge samtidig med fleksløntilskud.

Stk. 6

En arbejdsgiver, som udbetaler løn under sygdom, kan mod-
tage det beløb, som den ansatte i fleksjobbet kunne have
modtaget i sygedagpenge. Der kan dog ikke udbetales refu-
sion til arbejdsgiveren fra det tidspunkt, hvor den ansatte i
fleksjobbet mister retten til sygedagpenge efter lov om syge-
dagpenge.

Hvis en person, der ikke modtager løn under sygdom, mister
retten til sygedagpenge efter reglerne i lov om sygedagpen-
ge fx på grund af, at personen ikke har deltaget i opfølgning,
modtager den pågældende fleksløntilskud fratrukket det be-
løb, som den pågældende ville have kunnet modtage i syge-
dagpenge, jf. forslaget til lovens § 70 f, stk. 6. Det samme
gælder, hvis der er anmodet om sygedagpenge for sent.

Kommunen skal mindst hver tredje måned følge op på, om
personen fortsat er ansat i et fleksjob, for at sikre, at flek-
sløntilskuddet ikke udbetales til en person, der ikke længere
er ansat i et fleksjob. Dette kan ske ved at kontakte personen
eller arbejdsgiveren.

Når kommunen konstaterer, at der igen udbetales løn til den
ansatte i fleksjobbet, skal kommunen alene foretage opfølg-
ning efter forslaget til § 70 d.

Stk. 7

Med forslaget til lovens § 70 f, stk. 7, i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats, bortfalder retten til fleksløntilskud, hvis
en ansat under en periode med sygdom ophører i sit flek-
sjob. Baggrunden er, at der ikke længere foreligger et ansæt-
telsesforhold. Endvidere bortfalder retten til sygedagpenge,
jf. lovforslagets § 5, nr. 3. Den pågældende kan under den
fortsatte sygdom modtage ledighedsydelse efter reglerne i §
74 a, stk. 2 og 3, og § 74 d i lov om aktiv socialpolitik, jf.
lovforslagets § 3, nr. 11 og nr. 14.

Stk. 8

Med forslaget til lovens § 70 f, stk. 8, i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats, bortfalder retten til fleksløntilskud, hvis
en ansat under en periode med barsel ophører i sit fleksjob.
Baggrunden er, at der ikke længere foreligger et ansættelses-
forhold. Den pågældende kan under den fortsatte barsel
modtage barseldagpenge svarende til 98 pct. af arbejdsløs-

hedsdagpengenes højeste beløb. Se endvidere bemærknin-
gerne til lovforslagets § 6, nr. 5.

Det fremgår af lov om Udbetaling Danmark, § 6, at kommu-
nen uden samtykke fra borgeren skal videregive oplysninger
til Udbetaling Danmark om borgere, der søger om eller får
hjælp fra kommunen, herunder oplysninger om rent private
forhold, hvis oplysningerne er nødvendige for at foretage
omberegning m.v. af kontante ydelser. Det fremgår af sam-
me lov § 7, at Udbetaling Danmark uden samtykke fra bor-
geren skal videregive oplysninger om borgere, der søger om
eller modtager kontante ydelser og økonomisk tilskud fra
Udbetaling Danmark, hvis oplysningerne er nødvendige for
at foretage efterregulering, fradrag m.v. af den kontante
ydelse.

Stk. 9

Personer, der er ansat i fleksjob, har fortsat ret til at få udbe-
talt fleksløntilskuddet, selvom de flytter til en anden kom-
mune, jf. forslaget til lovens § 70 f, stk. 9, i lighed med,
hvad der gælder i dag for det tilskud, der udbetales til ar-
bejdsgiveren med en ansat i fleksjob. Det er bopælskommu-
nen, der skal udbetale fleksløntilskuddet.

Stk. 10

Efter forslaget til § 70 f, stk. 10, skal kommunen træffe afgø-
relse om tilbagebetaling, hvis den ansatte i fleksjobbet mod
bedre vidende ikke har opfyldt sin oplysningspligt efter stk.
12. Det samme gør sig gældende, hvis den ansatte i fleksjob-
bet ikke har givet oplysninger, jf. retssikkerhedslovens § 11,
stk. 2 eller mod bedre vidende uberettiget har modtaget flek-
sløntilskud. Det er obligatorisk, at kommunen træffer afgø-
relse om tilbagebetaling i disse tilfælde.

Betingelserne for at træffe afgørelse om tilbagebetaling er
for det første, at den ansatte i fleksjobbet har været i ond tro
om de ukorrekte eller mangelfulde oplysninger. Den anden
betingelse er, at fleksløntilskuddet skal have været modtaget
med urette. Begge betingelser skal være opfyldt for, at flek-
sløntilskuddet kan kræves tilbagebetalt. Ond tro betyder, at
den ansatte i fleksjobbet vidste eller burde vide, at de oplys-
ninger, som borgeren gav myndigheden var forkerte eller
mangelfulde. Kravet om, at fleksløntilskuddet skal have væ-
ret modtaget med urette betyder, at der skal være en sam-
menhæng mellem udbetalingen af fleksløntilskuddet og de
forkerte eller manglende oplysninger, som kommunen ligger
inde med.

Stk. 11

Beskæftigelsesministeren får hjemmel til at fastsætte nær-
mere regler om beregningen af fleksløntilskuddet.

Bemyndigelsen vil blive anvendt til at fastsætte regler om
modregning i fleksløntilskuddet for løn (A-indkomst, hvor
der skal betales AM-bidrag), jf. stk. 2, som fremgår af ind-
komstregistret samt modregning af personens eget og ar-
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bejdsgiveren bidrag til en pensionsordning, som er led i et
ansættelsesforhold.

Bemyndigelsen vil endvidere blive anvendt til at fastsætte
regler om, at udbetaling af fleksløntilskud den første måned
sker på baggrund af den forventede lønindtægt med en even-
tuel efterfølgende efterregulering. Der vil ligeledes blive
fastsat regler om, at der efterfølgende kan ske regulering af
fleksløntilskuddet, hvis der er sket ændringer i lønindtægt
mv.

Bemyndigelsen vil endvidere blive brugt til at fastsætte nær-
mere regler for fradrag i fleksløntilskuddet, når en person,
hvor arbejdsgiveren ikke betaler løn under sygdom, modta-
ger syge- eller barselsdagpenge efter stk. 5. Hvis personen
har mistet retten til sygedagpenge, beregnes fleksløntilskud-
det på baggrund af indberetning til indkomstregistret af ud-
betalte sygedagpenge i den forudgående måned. Hvis der på
grund af for sen anmodning om sygedagpenge, jf. stk. 6, ik-
ke er udbetalt sygedagpenge, sker beregningen på baggrund
af de sygedagpenge, som den pågældende ville have været
berettiget til. Der bliver også fastsat regler om beregning af
fleksløntilskuddet, hvis en person delvist genoptager arbej-
det i forbindelse med sygdom.

Kommunen skal i lighed med i dag sikre, at udbetaling af
ydelser til en person sker på et korrekt grundlag, og at alle
nødvendige oplysninger for at kunne beregne fleksløntil-
skuddet m.v. indgår i sagen.

Til § 70 g

Støtte i form af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende

Efter gældende regler skal selvstændigt erhvervsdrivende vi-
siteres til fleksjob på lige fod med lønmodtagere. Det fore-
slås, at selvstændigt erhvervsdrivende fortsat skal have mu-
lighed for tilbud om støtte i form af tilskud, hvis deres ar-
bejdsevne er varigt og væsentligt nedsat. Ordningen bliver
dog justeret på grund af de særlige forhold, der gør sig gæl-
dende for selvstændigt erhvervsdrivende, så den fremover
adskiller sig fra fleksjobordningen for lønmodtagere.

Stk. 1

Det foreslås i § 70 g, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats, at selvstændigt erhvervsdrivende fortsat skal ha-
ve mulighed for støtte i form af tilskud, hvis deres arbejds-
evne er varigt og væsentligt nedsat i forhold til arbejdet i
den selvstændige virksomhed. Vurderingen af, om arbejds-
evnen er væsentligt nedsat i virksomheden, hviler på de
samme hensyn som tidligere. Fx vil arbejdsevnen som ud-
gangspunkt ikke blive anset for væsentligt nedsat i forhold
til virksomheden, hvis den selvstændige i gennemsnit kan
arbejde i virksomheden mere end 20 timer om ugen.

Ligesom i dag skal virksomheden drives som hovedbeskæf-
tigelse her i landet. Det gælder både ved tilkendelse af til-
skud og i hele perioden, hvor tilskuddet bliver udbetalt.
Reglerne i bekendtgørelse om drift af selvstændig virksom-

hed anvendes, når det vurderes, om en person anses for selv-
stændigt erhvervsdrivende, og om arbejdet anses for hoved-
beskæftigelse.

Det er her en forudsætning for udbetaling af tilskud, at den
selvstændige godtgør over for jobcenteret, at pågældende
personligt deltager i driften af virksomheden, og at arbejds-
vilkårene er tilrettelagt i overensstemmelse med den nedsat-
te arbejdsevne. Det er også en forudsætning for udbetaling
af støtte i form af tilskud, at overskud og underskud fra virk-
somheden oplyses til told- og skatteforvaltningen, og at
virksomheden leverer varer eller ydelser mod vederlag. Hvis
det er nødvendigt for at konstatere, om personen driver virk-
somheden aktivt, skal den pågældende endvidere give andre
oplysninger fx regnskaber, så jobcenteret kan vurdere, om
der drives selvstændig virksomhed.

Den selvstændigt erhvervsdrivende skal anvende sin ar-
bejdsevne i virksomheden mest muligt. Konstaterer jobcen-
teret, at en selvstændigt erhvervsdrivende, som får tilskud til
bevarelse af beskæftigelsen i egen virksomhed, arbejder i
væsentligt omfang med andet arbejde, skal jobcenteret vur-
dere, om den selvstændige fortsat opfylder betingelserne for
ret til tilbud om støtte i form af tilskud. Det skal sikre, at
selvstændigt erhvervsdrivende lægger de timer i virksomhe-
den, som personen er i stand til, og derved udnytter sin ar-
bejdsevne i virksomheden mest muligt. Jobcenteret skal
foretage en konkret vurdering af, om der er tale om andet ar-
bejde i væsentligt omfang. Det taler for væsentligt omfang,
hvis arbejdet er af mere fast karakter, den selvstændige i
gennemsnit arbejder fem timer eller mere om ugen, den
selvstændige driver anden sideløbende virksomhed mere
end et par timer om ugen, eller den selvstændige arbejder på
fuld tid i visse perioder om året.

Det foreslås endvidere, at selvstændigt erhvervsdrivende – i
lighed med, hvad der gælder i dag – højst kan modtage til-
bud om støtte i form af tilskud frem til folkepensionsalde-
ren, jf. § 1 a i lov om social pension. Der kan endvidere ikke
ydes støtte til selvstændigt erhvervsdrivende, der modtager
førtidspension.

Inden første tilkendelse af tilskud skal virksomheden lige-
som i dag have været drevet i væsentligt omfang i mindst 12
måneder inden for de seneste 24 måneder. En selvstændigt
erhvervsdrivende, som har modtaget tilskud i fem år, skal
således ikke opfylde kravet om nye 12 måneders drift i væ-
sentligt omfang indenfor 24 måneder ved et nyt tilbud om
støtte i form af tilskud for fem nye år.

Ved vurderingen af, om virksomheden har været drevet som
hovedbeskæftigelse i mindst 12 måneder inden for 24 måne-
der, skal det som hidtil være muligt at se bort fra perioder på
indtil to år, hvor der er udbetalt ydelser efter lov om syge-
dagpenge og lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, el-
ler hvor der er ydet godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste
efter § 42 i lov om social service til personer, der i hjemmet
forsørger et sygt barn under 18 år, eller hvor der er ydet ple-
jevederlag efter § 119 i lov om social service til en person,
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som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem. De
nævnte perioder skal fortsat medføre en udvidelse af perio-
den på de 24 måneder. Det vil der blive fastsat nærmere reg-
ler om i medfør af den foreslåede § 70 g, stk. 6.

Stk. 2

Det foreslås i § 70 g, stk. 2, at kommunen skal forelægge
sager om tilkendelse af tilbud om støtte i form af tilskud til
selvstændigt erhvervsdrivende for rehabiliteringsteamet, in-
den der træffes afgørelse herom. Kommunen skal på bag-
grund af rehabiliteringsplanen umiddelbart kunne vurdere
nedsættelsen af arbejdsevnen, således at bl.a. afprøvning i
anden virksomhed undgås.

Dokumentationen for, at en selvstændigt erhvervsdrivende
opfylder betingelserne for at få tilbud om støtte i form af til-
skud for fortsat at kunne drive virksomheden, sker som led i
udarbejdelsen af rehabiliteringsplanens forberedende del.
Planens forberedende del skal som minimum indeholde føl-
gende:
1) en beskrivelse af personens beskæftigelsesmæssige, so-

ciale og helbredsmæssige ressourcer og udfordringer,
2) beskrivelse af personens arbejdsopgaver i den selv-

stændige virksomhed, herunder hvilke opgaver den på-
gældende har svært ved at påtage sig, og

3) oplysning om, hvor mange timer personen kan arbejde
i virksomheden om ugen.

Kommunen udarbejder i rehabiliteringsplanens forbereden-
de del en systematisk beskrivelse af den enkelte borgers res-
sourcer og udfordringer i forbindelse med drift af virksom-
heden, hvor alle relevante forhold i borgerens samlede situa-
tion indgår, fx også borgerens sociale kompetencer, fritids-
interesser m.v. Det skal fremgå af beskrivelsen, hvis perso-
nen arbejder ved siden af driften af virksomheden. Endelig
skal det fremgå af rehabiliteringsplanen, om personen har
udøvet den selvstændige virksomhed i mindst 12 måneder
inden for de seneste 24 måneder inden første tilkendelse af
tilskud i et omfang, der kan sidestilles med lønarbejde i over
30 timer pr. uge.

Stk. 3

Det foreslås i § 70 g, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats, at jobcenteret skal følge op på, om der er sket
ændringer i den selvstændiges forhold efter drift af selv-
stændig virksomhed med tilskud i 2½ år. Dette skal ske ved
en personlig samtale. Jobcenteret skal samtidig vurdere, om
betingelserne for tilskuddet fortsat er opfyldt. Jobcenteret er
ikke forpligtet til at forelægge sagen for rehabiliteringstea-
met, men jobcenteret kan vælge at gøre det, hvis det finder
det nødvendigt.

Hvis jobcenteret vurderer, at betingelserne for tilskud ikke
er opfyldt ved vurderingen efter § 70 g, stk. 3, skal jobcente-
ret træffe afgørelse om, at den selvstændige ikke længere er
berettiget til tilskud.

Stk. 4

Efter forslaget til § 70 g, stk. 4, skal jobcenteret efter 4½ år
udarbejde en status, hvor der vurderes, om personen fortsat
opfylder betingelserne for at få tilbud om støtte i form af til-
skud ved drift af selvstændig virksomhed. Opfølgningen
skal sikre, at personen fortsat opfylder betingelserne for ret
til tilskuddet efter § 70 g, stk. 1. Personen skal således fort-
sat:
1) have en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne i forhold

til virksomheden,
2) udnytte sin arbejdsevne fuldt ud i virksomheden,
3) være under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om so-

cial pension,
4) ikke modtage førtidspension efter lov om social pensi-

on eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig
og almindelig førtidspension m.v. og

5) drive virksomheden som hovedbeskæftigelse.

Det er ikke en betingelse, at personen efter første tilkendelse
af tilskuddet fortsat opfylder beskæftigelseskravet på 12 må-
neders drift af virksomheden i væsentligt omfang inden for
de seneste 24 måneder, men den skal fortsat drives som ho-
vedbeskæftigelse.

Jobcenteret vil normalt kunne træffe afgørelse på baggrund
af den udarbejdede status og skal derfor ikke forelægge sag-
en for rehabiliteringsteamet. Hvis jobcenteret vurderer, at
der på ny er behov for en tværfaglig afklaring eller iværk-
sættelse af beskæftigelsesrettede, sociale eller andre initiati-
ver for at kunne træffe afgørelse, kan jobcenteret forelægge
sagen for rehabiliteringsteamet.

Konstaterer jobcenteret, at personen ikke opfylder betingel-
serne for at få tilskud efter stk. 1, skal jobcenteret træffe af-
gørelse om bortfald af tilskuddet.

Ophør med tilskud

Efter gældende regler ophører tilskuddet til bevarelse af be-
skæftigelsen i egen virksomhed ved folkepensionsalderen.
Det foreslås at bevare denne aldersgrænse.

Tilskuddet tilkendes for fem år ad gangen, og jobcenteret
skal derfor hvert femte år træffe ny afgørelse om tilkendelse
af tilskuddet.

Tilskuddet bortfalder, hvis jobcenteret vurderer, at personen
ikke længere er berettiget til tilskuddet, og jobcentret træffer
afgørelse herom.

Hvis personen ophører med sin selvstændige virksomhed og
ønsker at overgå til fleksjobordningen for lønmodtagere, vil
den pågældende skulle visiteres på ny og opfylde visitati-
onskravene for fleksjob for lønmodtagere, jf. forslaget til §
70 a. Den pågældende vil ved ledighed ikke kunne modtage
ledighedsydelse, jf. forslaget til § 74 a, stk. 5, i lov om aktiv
socialpolitik, som affattet ved lovforslagets § 3, nr. 11. Op-
fylder personen ikke kravene for at kunne få fleksjob som
lønmodtager, vil personen kunne være berettiget til dagpen-
ge, hvis personen har bevaret medlemskabet af en arbejds-
løshedskasse. Personen skal dog opfylde samtlige betingel-
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ser for ret til dagpenge, herunder kravet om rådighed og be-
skæftigelse.

Hvis den pågældende opfylder betingelserne for kontant-
hjælp, jf. § 11, vil personen kunne modtage denne ydelse
ved ophør af den selvstændige virksomhed.

Hvis personen har fået tilkendt tilskud efter § 75, i lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats kan personen få ledigheds-
ydelse uden at skulle visiteres på ny til fleksjob for lønmod-
tagere, da personen er omfattet af de hidtil gældende visitati-
onsregler.

Stk. 5

Efter gældende regler er tilskuddet maksimalt ½ eller 2/3 af
den mindste overenskomstmæssige løn på området for nyan-
satte uden faglige kvalifikationer. Dog kan tilskuddet højst
svare til 226.722 kr. årligt ved ½ tilskud og 302.297 kr. år-
ligt ved 2/3 tilskud. Dem, der har fået tilkendt tilskud efter §
75, bevarer retten til dette tilskud til den aktuelle virksom-
hed.

Det foreslås, at personer, som får tilkendt tilskud efter § 70
g, kan få et tilskud på 125.000 kr. årligt, som nedsættes med
30 pct. af overskuddet i virksomheden og 30 pct. af evt. an-
den arbejdsindkomst, jf. forslaget til § 70 g, stk. 5. Tilskud-
det vil således være fuldt aftrappet ved et overskud på ca.
415.000 kr. årligt.

Kommunen udbetaler hver måned 1/12 af det beregnede år-
lige tilskud til tilskudsmodtageren.

Nedsættelsen af tilskuddet beregnes én gang årligt på bag-
grund af de to bedste regnskabsår inden for de seneste tre år.
Har virksomheden været drevet i mindre end to år, beregnes
årsindtægten med baggrund i seneste hele regnskabsår.
Kommunen beregner årsindtægten i virksomheden efter de
samme principper, som danner grundlag for beregning af
dagpengesatsen til selvstændige i bekendtgørelse om bereg-
ning af dagpengesatsen for selvstændig erhvervsdrivende.
Derudover nedsættes tilskuddet med 30 pct. af den gennem-
snitlige arbejdsindkomst i beregningsperioden.

Ved beregning af tilskuddet sættes årsindtægten til 0 kr. for
regnskabsår, hvor virksomheden er drevet med underskud.
Tilskuddet kan således ikke blive større end 125.000 kr.
(2012 niveau).

Eksempel

En person (P) bliver tilkendt tilskud til bevarelse af beskæf-
tigelsen i egen virksomhed pr. 1. januar 2014. P har haft føl-
gende årsindtægt:
År Årsindtægt i virksomheden
2011 400.000
2012 200.000
2013 150.000
2014 150.000
2015 150.000

2016 150.000

År 2014:

P vil være berettiget til 35.000 kr. i tilskud i 2014 (125.000
kr. minus 90.000 kr. ((400.000 kr. plus 200.000 kr.) divide-
ret med 2 gange 30 pct.))

P’s samlede indtægt i 2014 er 185.000 kr. (150.000 kr. fra
virksomhed plus 35.000 kr. tilskud)

År 2015:

P vil være berettiget til 72.500 kr. i tilskud i 2015 (125.000
kr. minus 52.500 kr. ((200.000 kr. plus 150.000 kr.) divide-
ret med 2 gange 30 pct.))

P’s samlede indtægt i 2015 er 222.500 kr. (150.000 kr. fra
virksomhed plus 72.500 kr. tilskud)

År 2016

P vil være berettiget til 80.000 kr. i tilskud i 2014 (125.000
kr. minus 45.000 kr. ((150.000 kr. plus 150.000 kr.) divide-
ret med 2 gange 30 pct.))

P’s samlede indtægt i 2016 er 230.000 kr. (150.000 kr. fra
virksomhed plus 80.000 kr. tilskud)

Virksomhedens årsindtægt afgør hvilken regnskabsperiode,
der lægges til grund for nedsættelsen af tilskuddet. Er års-
indtægten den samme i flere af de tre regnskabsår, er det de
seneste regnskabsår, der lægges til grund. Eventuel anden
arbejdsindkomst i regnskabsperioden nedsætter tilskuddet,
men er ikke afgørende for opgørelsesperioden.

Det foreslås, at opgørelsen af arbejdsindkomst som hovedre-
gel alene forudsætter oplysninger om løn og indberetnings-
perioder, som kan hentes i indkomstregistret.

Indkomstregistret indeholder imidlertid ikke oplysninger om
alle forhold om arbejdsindkomst. Det drejer sig fx om perio-
der med anden selvstændig virksomhed, ferie med feriegodt-
gørelse, beskæftigelse i udlandet og overenskomstmæssige
fridage i et beskæftigelsesforhold. Hertil kommer, at der kan
forekomme situationer, hvor arbejdsgiveren undtagelsesvis
har undladt at indberette eller har indberettet fejlagtigt til
indkomstregistret, jf. lov om et indkomstregister.

Det foreslås derfor, at beskæftigelsesministeren får hjemmel
til at fastsætte regler om, at visse perioder, for hvilke der ik-
ke indberettes lønoplysninger til indkomstregistret, skal
medregnes til arbejdsindkomsten.

Eksempel

En person (P) bliver tilkendt tilskud til bevarelse af beskæf-
tigelsen i egen virksomhed fra den 1. januar 2013. Virksom-
hedens regnskabsår starter 1. april.

P har i hvert af årene 2010, 2011 og 2012 haft en årsindtægt
på 150.000 kr. Da årsindtægten er den samme i de tre sene-
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ste regnskabsår, lægges gennemsnittet af de to seneste regn-
skabsår til grund for beregningen.

Den gennemsnitlige årsindtægt for de to bedste af de seneste
tre regnskabsår er således 150.000 kr. (150.000 kr. år 2012
plus 150.000 kr. år 2011 divideret med 2 år)

P har desuden fået indberettet følgende lønindkomst i ind-
komstregistret
1. april 09 til 31. marts 2010 50.000 kr.

(år 2010)
1. april 10 til 31. marts 2011 20.000 kr.

(år 2011)
1. april 11 til 31. marts 2012 10.000 kr.

(år 2012)

P's gennemsnitlige lønindkomst i beregningsperioden er
15.000 kr. (10.000 kr. år 2012 plus 20.000 kr. år 2011 divi-
deret med 2).

P's tilskud i 2013 fastsættes til 125.000 kr. minus 30 pct. af
165.000 kr. (150.000 kr. i gennemsnitlig årsindtægt plus
15.000 kr. i gennemsnitlig lønindkomst). Det svarer til
75.500 kr. i tilskud i 2013.

I det kalenderår, hvor p får tilkendt tilskud til egen virksom-
hed, deles det beregnede årlige tilskud med 12 kalendermå-
neder, hvilket giver den månedlige udbetaling pr. tilskud-
småned.

Eksempel

En person får tilkendt tilskud til bevarelse af beskæftigelsen
i egen virksomhed fra 1. marts 2013. Kommunen har bereg-
net det årlige tilskud i 2013 til kr. 60.000. Personen kan i
2013 få tilskud med 60.000 kr. divideret med 12 måneder lig
med 5.000 kr. om måneden i 10 måneder (1. marts til 31. de-
cember 2013).

Stk. 6

Det foreslås i § 70 g, stk. 6, at beskæftigelsesministeren be-
myndiges til at fastsætte nærmere regler om betingelser for
og beregning af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende ef-
ter stk. 1-5. Desuden bemyndiges ministeren til at fastsætte
nærmere regler om udbetaling af tilskuddet og den selvstæn-
diges oplysningspligt.

Bemyndigelsen skal blandt andet bruges til at fastsætte nær-
mere regler i bekendtgørelsesform, som svarer til betingel-
serne for ret til støtte efter § 75, som er fastsat i kapitel 4 i
bekendtgørelse om fleksydelse.

Der vil i medfør af forslaget til § 70 g, stk. 6, desuden blive
fastsat nærmere regler om opgørelsen af årsindtægten for de
forskellige virksomhedsformer, svarende til den opgørelse
som finder anvendelse ved beregning af dagpengesatsen til
selvstændigt erhvervsdrivende. Det foreslås, at årsindtægten
opgøres med udgangspunkt i virksomhedens skattemæssige
overskud/underskud, der reguleres, så grundlaget for bereg-
ningen bliver udtryk for personens hidtidige arbejdsfortjene-

ste ved drift af selvstændig virksomhed. Renteindtægter og -
udgifter og andre finansielle poster, der vedrører finansie-
ring af selve driften og forrentning af virksomhedens egen-
kapital, indgår ikke i beregningsgrundlaget.

Efter forslaget skal arbejdsindkomst kun nedsætte tilskuddet
én gang. Er arbejdsindkomsten medregnet i virksomhedens
årsindkomst, skal den ikke også nedsætte tilskuddet som an-
den arbejdsindkomst.

Overskrift til §§ 71-73

Som en konsekvens af at personer, der er ansat i et fleksjob
før den 1. januar 2013, skal fortsætte i fleksjob på samme
ansættelsesbetingelser som efter de gældende regler, herun-
der i forhold til tilskud til arbejdsgiveren, indsættes en over-
skrift, så det tydeligt fremgår, at §§ 71-73 fortsat gælder for
denne persongruppe.

Til nr. 42 (§ 71)

Det foreslås at indsætte et nyt stk. 5 i § 71, således at det
fremgår af bestemmelsen, at en person kun kan være visite-
ret til fleksjob frem til pensionsalderen, som er fastsat i § 1 a
i lov om social pension. Der er alene tale om en konsekvens-
ændring som følge af fleksjobreformen, idet det svarer til
den gældende § 69, stk. 1.

Til nr. 43 (§ 73)

Efter de gældende regler i § 69, stk. 3, i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats, kan beskæftigelsesministeren for perso-
ner, der er visiteret til fleksjob før den 1. januar 2013, fast-
sætte regler om, i hvilket omfang en person, der er ansat i
fleksjob hos en arbejdsgiver med hjemsted i Danmark, kan
udføre arbejdet i udlandet.

Som en konsekvens af fleksjobreformen bliver denne be-
stemmelse flyttet til § 73, som omhandler personer, der alle-
rede er visiteret til et fleksjob, jf. forslaget til lovens § 73,
stk. 2. Der vil blive fastsat regler i lighed med de regler om
udstationering, som gælder i dag. Der henvises til lovforsla-
gets bemærkninger til § 1, nr. 36 og pkt. 2.2.1.2.

Til nr. 44 (Overskrift)

Som følge af, at ledige fleksjobvisiterede skal indlægge cv
og møde til cv-samtaler, ændres overskriften, jf. forslagets §
1, nr. 46.

Til nr. 45 (§ 73 a)

Efter de gældende regler om personer, der modtager ledig-
hedsydelse, er der ikke et krav om, at personerne skal være
aktivt jobsøgende.

Med reformen vil det fremover være et krav, at personer, der
modtager ledighedsydelse, skal være aktivt jobsøgende.
Kravene til den aktive jobsøgning skal være tilpasset til, at
vilkårene for personer, der er visiteret til fleksjob, ikke er de
samme som for andre ledige. Der vil således ikke kunne stil-
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les krav til den aktive jobsøgning, som den enkelte modtager
af ledighedsydelse ikke kan honorere.

Efter forslaget til § 73 a, stk. 2, i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats, fremgår det nu, at jobcentrene som en del af
det individuelle kontaktforløb skal følge op på borgerens
jobsøgning. Jobcenteret skal følge op på, om borgeren har
søgt relevante fleksjob, om de har søgt job på den måde,
som er den normale inden for ansættelsesområdet, og om de
har orienteret sig på Min Side i Jobnet vedrørende fleksjob.
Jobcenteret skal endvidere vejlede modtageren af ledigheds-
ydelse om, hvor man kan finde ledige fleksjob m.v. samt
yde støtte til jobsøgning herunder tilbyde rimelige fleksjob.

Til nr. 46 (§ 73 c)

Efter de gældende regler vil en person, der er visiteret til
fleksjob, og som ikke opfylder betingelserne i § 74 a, stk.1,
modtage kontanthjælp, hvis den pågældende opfylder betin-
gelserne for dette. Hvis den pågældende ikke er berettiget til
kontanthjælp på grund af formue eller en eventuel ægtefæl-
les indtægt, kan den pågældende modtage særlig ydelse.

Da reglerne om særlig ydelse ophæves, og da de personer,
der i dag modtager kontanthjælp efter visitationen til flek-
sjob, fremover vil overgå til ledighedsydelse, konsekvens-
rettes § 73 c, stk. 1 og 2, således at det alene er ledigheds-
ydelse, som fremgår af bestemmelserne.

Til nr. 47 (§§ 73 d og e)

Efter de gældende regler er der ikke krav om, at ledige flek-
sjobvisiterede i lighed med andre ledige skal udarbejde og
lægge deres cv i Beskæftigelsesministeriets database (Job-
net), eller at de skal deltage i en cv-samtale senest 3 uger ef-
ter, at de har opnået ret til ledighedsydelse.

For at forbedre de ledige fleksjobvisiteredes chance for at
komme i arbejde, og samtidig forbedre jobcentrenes og an-
dre aktørers mulighed for at understøtte deres jobsøgning,
foreslås det i § 73 d, stk. 1 og 2, i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats, at de ledige fleksjobvisiterede skal indlægge
fyldestgørende oplysninger om job, arbejds- og uddannel-
sesmæssig baggrund m.v. (cv’er) i Jobnet. Ved at indlægge
cv-oplysninger i Jobnet skabes et større overblik og gen-
nemsigtighed i udbuddet af job og arbejdssøgende, ligesom
det vil medvirke til at understøtte et mere fleksibelt og rum-
meligt arbejdsmarked.

Et krav om løbende ajourføring af oplysningerne i Jobnet
skal sikre, at cv’et fortsat er fyldestgørende og opdateret, jf.
forslaget til § 73 d, stk. 3. Jobcenteret skal i forbindelse med
kontaktforløbet, jf. lovens § 73 a, løbende påse, at oplysnin-
gerne i cv’et er fyldestgørende.

Hvis der allerede foreligger oplysninger i Jobnet, som er
nævnt i stk. 2, skal oplysningerne gøres tilgængelige på ny,
når personen bliver ledig, jf. forslaget til § 73 d, stk. 4.

Hvis personen ikke selv kan lægge sit cv i Jobnet, foreslås
det i lovens § 73 d, stk. 5, at personen kan få hjælp hertil af
jobcenteret.

I forslaget til § 73 e, stk. 1, foreslås det, at der senest 3 uger
efter, at personen har opnået ret til ledighedsydelse holdes
en samtale med den ledige, hvor det sikres, at de oplysnin-
ger, som personen lægger i Jobnet, er fyldestgørende. Sam-
talen skal understøtte, hvordan personen aktivt kan søge job.
Det skal under samtalen sikres, at de oplysninger, som per-
sonen har indlagt i Jobnet, er tilstrækkelige til, at de hjælper
personen med at få et fleksjob.

Der skal dog ikke afholdes en cv-samtale, hvis der inden for
de seneste 3 måneder før, personen er blevet ledig, har været
afholdt en samtale om personens cv, jf. § 73 e, stk. 2.

Til nr. 48 (Overskrift)

Overskriften ændres, så det fremgår, at bestemmelsen alene
omhandler tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende tilkendt
til og med 31. december 2012.

Til nr. 49 og 50 (§ 75)

Det præciseres i § 75, stk. 1, at jobcenteret kun kan give til-
skud efter § 75 til og med den 31. december 2012.

Fra og med 1. januar 2013 kan kommunen ikke længere be-
vilge tilskud efter § 75. Det er derfor ikke relevant at henvi-
se til visitationsbestemmelserne for tilkendelse af fleksjob
for lønmodtagere i tidligere § 70, stk. 1 og 2.

Det er under § 1, nr. 40 foreslået at ændre opfølgningen på
personer visiteret til fleksjob for lønmodtagere, så jobcente-
ret fremover skal følge op på personen hvert 2½ år, jf. § 70
d, stk. 1.

Personer, som før 31. december 2012 har fået bevilget til-
skud efter § 75, er blevet visiteret til fleksjobordningen på
samme vilkår som lønmodtagere. Det foreslås derfor, at job-
centerets opfølgning af personer, som har fået bevilget til-
skud efter § 75, fortsat skal ske efter de til enhver tid gæl-
dende regler om opfølgning for en person, som har fået til-
kendt fleksjob som lønmodtager.

Henvisningen i § 75 ændres som følge heraf fra § 70 til § 70
d, stk. 1.

Til nr. 51 (§ 76)

Der kan efter § 76, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats, gives støtte til særlige udgifter til personer, der er
omfattet af lovens § 2, nr. 4, til hjælpemidler, der er nødven-
dige som følge af uddannelsen eller af en fysisk eller psy-
kisk funktionsevne. For at støtten kan ydes, skal der være ta-
le om, at hjælpemidlet er en forudsætning for at kunne gen-
nemføre uddannelsen eller er nødvendige for at gennemføre
specielle funktioner.
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Der kan ydes støtte til arbejdsredskaber eller indretninger,
der er nødvendige på grund af en nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, og som ikke stilles til rådighed på uddannel-
sesstedet eller arbejdspladsen.

Der kan endvidere efter lovens § 76, stk. 4, ydes støtte til
personlig assistance til revalidender. For at der kan ydes
støtte til personlig assistance, skal funktionsnedsættelsen
være varig og betydelig. Der kan ydes støtte ved både fysi-
ske og psykiske funktionsnedsættelser, og der skal være do-
kumentation for funktionsnedsættelsen fx fra en speciallæ-
ge.

Der kan fx ydes støtte til personlig assistance, hvis en per-
son har så svær en synsnedsættelse, at den pågældende kun
med meget stort besvær er i stand til at læse eller en meget
betydelig funktionsnedsættelse som følge af et handicap, og
af denne grund har behov for praktisk eller særlig bistand
ved udførelsen af arbejdsfunktoner. Af psykiske funktions-
nedsættelser kan det fx dreje sig om hjerneskade eller udvik-
lingshæmning.

Den personlige assistent må kun hjælpe med praktiske ting
og ikke udføre selve opgaven. Det kan fx dreje sig om se-
kretær- eller tolkebistand, hjælp til at huske og forstå in-
struktioner m.v.

Det foreslås, at personer, der er visiteret til et ressourcefor-
løb, får mulighed for i samme omfang som revalidender at
få støtte til særlige udgifter og personlig assistance.

Til nr. 52 (§ 82 )

Efter gældende regler kan visse målgrupper i loven, der del-
tager i tilbud efter lovens kapitel 10-12, få befordringsgodt-
gørelse under nærmere beskrevne betingelser.

Det foreslås, at personer, der modtager ressourceforløbs-
ydelse under ressourceforløb, og som deltager i tilbud efter
lovens kapitel 10-12 som en del af et ressourceforløb, skal
have ret til befordringsgodtgørelse, når den daglige transport
mellem bopæl og stedet, hvor tilbuddet eller uddannelsen
gennemføres, og retur er mere end 24 km. Godtgørelsen pr.
dag kan alene udbetales for de kilometer, der ligger ud over
de første 24 km.

Det foreslås endvidere, at disse personer skal have ret til den
faktiske udgift til befordring, hvis udgiften er en følge af en
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Det foreslås også, at de personer, som deltager i tilbud efter
kapitel 10 og 11 om vejledning og opkvalificering samt
virksomhedspraktik også efter jobcenterets vurdering kan få
udbetalt op til 1.000 kr. om måneden i hel eller delvis godt-
gørelse til anslåede udgifter ved deltagelse i tilbuddet. Godt-
gørelse anvendes dog ikke til dækning af udgifter til befor-
dring ud over de første 24 km., jf. § 82, stk. 1.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til lovforslagets §
1, nr. 21, 24 og 25.

Til nr. 53 (§§ 114-115 a)

Til § 114

Efter de gældende regler betaler arbejdsgiveren fuld løn un-
der fleksjobbet samt indbetaler ATP-bidrag efter de almin-
delige regler for indbetaling af ATP-bidrag for beskæftige-
de. Den fleksjobansatte betaler selv 1/3 af ATP-bidraget og
arbejdsgiveren betaler de resterende 2/3.

Efter forslaget i § 1, nr. 40, ændres fleksjobordningen såle-
des, at arbejdsgiveren betaler ordinær løn inkl. pension og
ATP-bidrag for det antal arbejdstimer, der er aftalt. Kommu-
nen supplerer med et tilskud, der reguleres på baggrund af
lønindtægten. Tilskuddet udbetales direkte til den fleksjob-
ansatte.

For at sikre, at den fleksjobansattes pensionsvilkår ikke for-
ringes markant som følge af ændringen af aflønningen i
fleksjob, foreslås det, at den fleksjobansatte skal indbetale et
forhøjet bidrag til ATP af fleksløntilskuddet på 5 pct. af
fleksløntilskuddet, dog maksimalt 500 kr. om måneden.
Kommunen tilbageholder bidraget til ATP ved udbetalingen
af fleksløntilskuddet.

Til § 115

Det foreslås, at der ud over den fleksjobansattes bidrag til
ATP indbetales et bidrag til ATP for antallet af timer med
fleksløntilskud. Antallet af timer med fleksløntilskud bereg-
nes som forskellen mellem 37 timer om ugen og antallet af
løntimer, der er indberettet fra fleksjobansættelsen til ind-
komstregistret, jf. lov om et indkomstregister.

Det foreslås, at ATP-bidraget udgør 2/3 af A-bidragssatsen
efter § 15, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspensi-
on, hvilket svarer til 1,12 kr. pr. time (2012). Hvis antallet af
løntimer i fleksjobansættelsen er under 9 timer om ugen for
uge- eller 14-dages lønnede eller 39 timer om måneden for
månedslønnede, således at der ikke indbetales ATP-bidrag
af lønnen, foreslås det, at der indbetales et fuldt A-bidrag til
ATP, svarende til 270 kr. om måneden. Det foreslås, at sta-
ten finansierer dette ATP-bidrag.

Eksempel:

Person P får løn for 20 timer om ugen (86,66 timer om må-
neden) med en månedsløn på 13.000 kr. (inkl. 15 pct. pensi-
on). Månedslønnen for fuldtidsarbejde (37 timer/uge) udgør
24.050 kr. pr. måned.

Person P’s umiddelbare fleksløntilskud udgør 16.732 kr. mi-
nus 30 pct. af 13.000 kr. = 12.832 kr. Person P's løn og flek-
sløntilskud bliver dermed til sammen 25.832 kr. Da tilskud
og løn tilsammen maksimalt kan udgøre lønnen for fuldtids-
arbejde, som i P's tilfælde er på 24.050 kr., nedsættes til-
skuddet med forskellen på 25.832 kr. og 24.050 kr., dvs.
1.782 kr. Fleksløntilskuddet udgør herefter 12.832 kr.1.782
kr.= 11.050 kr./måned.
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Der indbetales et forhøjet ATP-bidrag på 5 pct. af fleksløn-
tilskuddet, dog maksimalt 500 kr./måneden. Da 5 pct. af
11.050 kr. er mere end 500 kr., indbetales 500 kr. om måne-
den. Fleksløntilskuddet er efter ATP-bidraget på 10.550 kr.

Der indbetales, et ATP-bidrag på 83 kr. om måneden
(160,33 timer minus 86,66 løntimer gange med 2/3 af 1,68
kr.).

Der indbetales således samlet 583 kr. om måneden i bidrag
til ATP af fleksløntilskuddet.

Eksempel 2:

Person P, der får løn for 8 timer om ugen (knap 35 timer om
måneden) med en månedsløn på 5.200 kr. Fleksløntilskud-
det er på 15.172 kr.

Staten betaler det fulde ATP-bidrag på 270 kr. om måneden,
da personen arbejder mindre end 9 timer om ugen.

Der indbetales et forhøjet ATP-bidrag på 5 pct. af fleksløn-
tilskuddet, dog maksimalt 500 kr./måneden. Da 5 pct. af
15.172 kr. er mere end 500 kr. indbetales 500 kr. om måne-
den. Fleksløntilskuddet er efter ATP-bidraget på 14.672 kr.

Fleksløntilskuddet er efter ATP-bidraget på 14.413 kr.

Der indbetales således samlet 770 kr. om måneden i bidrag
til ATP af fleksløntilskuddet.

Det foreslås, at bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægs-
pension beregner størrelsen af bidraget for hver time, der
udbetales tilskud for. Dette svarer blandt andet til fastsættel-
sen af bidragets størrelse ved betaling af ATP-bidrag af ar-
bejdsløshedsdagpenge og efterløn, jf. § 85 c, stk. 2, og § 85
d, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Til § 115 a

Det foreslås, at beskæftigelsesministeren bemyndiges til ef-
ter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægs-
pension at fastsætte nærmere regler om beregning, indberet-
ning og indbetaling af bidrag efter §§ 114-115.

Bemyndigelsen vil blive anvendt til at fastsætte nærmere
regler om beregning af timetallet for uge-14-dages- og må-
nedslønnede, som skal benyttes til beregning af ATP-bidra-
get efter § 115. Bemyndigelsen vil også blive anvendt til at
fastsætte nærmere regler om kommunens indberetning af bi-
draget til ATP, kommunens frister for indbetaling, og hvor-
dan bidraget skal indbetales til ATP.

Til nr. 54 (§ 117)

Efter gældende regler i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats afholder kommunen endeligt udgifterne til vejledning,
sagsbehandling og det individuelle kontaktforløb, til udar-
bejdelse af jobplaner og til administration i øvrigt m.v.
Kommunen afholder desuden endeligt udgifterne til lægeer-
klæringer.

Det foreslås, at kommunen desuden endeligt skal afholde
udgifterne til udarbejdelse af rehabiliteringsplaner og til
kontaktforløbet under ressourceforløb og til administration i
øvrigt m.v. Kommunen skal således fremover afholde de ad-
ministrative udgifter til de nye opgaver med forelæggelse af
sager for rehabiliteringsteamet og med opfølgningen på
teamets indstillinger, herunder med ressourceforløb og kon-
taktforløb for ressourceforløbspersoner.

Til nr. 55 (§ 118)

Der foretages efter forslaget til § 118, stk. 1 og 2, en konse-
kvensændring, som følge af at reglerne om særlig ydelse op-
hæves.

Til 56 og 57 (§ 119 og § 120)

Det foreslås, at staten refunderer 50 pct. af en kommunes
udgifter for personer, der modtager ressourceforløbsydelse,
når udgifter angår tilbud efter kapitel 10, herunder deltager-
betaling, undervisningsmaterialer efter §§ 76 og 77, udgifter
i forbindelse med partnerskabsaftaler efter § 81 a, godtgørel-
se efter § 83 og opkvalificering efter § 99 til personer, der
ansættes uden løntilskud, jf. forslaget til nr. 56 (§ 119).

Det foreslås endvidere, at staten refunderer 50 pct. af en
kommunes udgifter for personer, der modtager ressourcefor-
løbsydelse, når udgiften angår løntilskud efter kapitel 12, jf.
dog § 121, hjælpemidler efter §§ 76 og 77, jf. dog § 118,
stk. 1, nr. 2, og § 119, stk. 1, nr. 2, mentor efter §§ 78-81 og
befordringsgodtgørelse efter § 82, jf. forslaget til nr. 57 (§
120).

Til nr. 58 (§ 122, stk. 1)

Efter de gældende regler udbetales der tilskud til arbejdsgi-
vere, som har ansat personer i fleksjob.

Efter forslaget til § 70 g kan en selvstændig erhvervsdriven-
de modtage tilbud om støtte i form at tilskud for at bevare
den selvstændige virksomhed.

Kommunerne kan modtage 65 pct. i statsrefusion for kom-
munens udgifter til fleksløntilskuddet og udgifter til tilskud
til en selvstændigt erhvervsdrivende efter forslaget til æn-
dringen af § 122, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats i lighed med, hvad kommunen i dag får i refusion i for-
bindelse med udgifter til tilskud efter lovens § 71 og § 75.

Til nr. 59 (§ 122, stk. 3)

Efter de gældende regler i § 122, stk. 3, i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats har kommunen ikke ret til statsrefusi-
on i en konkret sag for udgifter til tilskud til fleksjob, hvis
kommunen ikke har tilvejebragt grundlaget for afgørelsen
om fleksjob, jf. § 74 a eller for revurderingen af, om betin-
gelserne for fleksjob fortsat er opfyldt, jf. § 74 c i lov om
aktiv socialpolitik. Retten til statsrefusion bortfalder i en pe-
riode på 36 måneder. Ved beregning af perioden medregnes
perioder, hvor refusionen er bortfaldet efter §§ 100, 104 og
104 a i lov om aktiv socialpolitik.
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Det foreslås at § 122, stk. 3, ophæves, da kommunerne frem-
over ikke mister retten til statsrefusion, hvis kommunen ikke
har foretaget visitering til fleksjob eller revurdering af, om
betingelserne for fleksjob fortsat er opfyldt korrekt.

Til nr. 60 og 61 (§ 127)

Efter de gældende regler udbetales der tilskud til arbejdsgi-
vere, som har ansat personer i fleksjob.

Muligheden for, at personer, der driver selvstændig virk-
somhed, kan modtage støtte i form af tilskud, når de har en
væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne, bevares, jf. forslaget
til § 70 g.

Det foreslås i § 127, stk. 1, at det af nr. 2 kommer til at
fremgå, at tilskuddet til en selvstændigt erhvervsdrivende re-
guleres med satsreguleringsprocenten en gang årligt, i lighed
med, hvad der gælder for tilskud efter § 71 vedrørende an-
satte i fleksjob og § 75 vedrørende tilskud til selvstændigt
erhvervsdrivende.

I § 127, stk. 1, indsættes et nyt nr. 3, da beløbet på de 13.000
kr., efter § 70 f, stk. 2, jf. lovforslagets § 1, nr. 41, også skal
reguleres med den til enhver tid gældende satsregulerings-
procent.

Til nr. 62 (§ 128, stk. 5)

Som følge af forslaget til § 70 f om fleksløntilskud og § 70
g, stk. 5 om beregning af tilskud til selvstændigt erhvervs-
drivende, hvor det er kommunen, der udbetaler og beregner
disse ydelser, indsættes der hjemmel til, at borgerne kan kla-
ge over kommunens afgørelse til beskæftigelsesankenævnet.

Til § 2

Til nr. 1 (§ 3)

Forslaget er en konsekvens af forslaget om at indføre reha-
biliteringsteam, jf. lovforslagets § 2, nr. 4.

Til nr. 2 og 3 (§ 15)

Efter den gældende lovgivning varetager kommunalbesty-
relsen beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret.

Det foreslås i stk. 1 og 3, at kommunalbestyrelsen kan fravi-
ge den generelle bestemmelse om, at jobcenteret varetager
beskæftigelsesindsatsen, og beslutte, at funktionen som gen-
nemgående og koordinerende sagsbehandler for borgere i
ressourceforløb kan overdrages til en anden enhed i kommu-
nen end jobcenteret, jf. § 68 c i lovforslagets § 1, nr. 34.

Forslaget indebærer, at en sagsbehandler fra en anden enhed
end jobcentret kan være gennemgående og koordinerende
sagsbehandler og udføre opgaver på beskæftigelsesområdet,
som vedrører faktisk forvaltningsudøvelse. Der kan fx være
tale om at udarbejde rehabiliteringsplanens indsatsdel, fore-
tage opfølgning og understøtte, at personen når målet. En

sagsbehandler fra en anden enhed end jobcentret kan ikke
træffe afgørelse efter beskæftigelseslovgivningen.

Til nr. 4 (§ 25 a-e)

Til § 25 a

Det foreslås som noget nyt i stk. 1, at der skal etableres reha-
biliteringsteam i alle kommuner. Rehabiliteringsteamet er et
dialog- og koordineringsforum, som afgiver en indstilling i
sager, der behandles i teamet. Det er et helt centralt omdrej-
ningspunkt, at rehabiliteringsteamets arbejde har et beskæf-
tigelses- og uddannelsesfokus, og at indsatsen i videst mu-
ligt omfang medvirker til, at den enkelte borger får fodfæste
på arbejdsmarkedet.

Det foreslås, at rehabiliteringsteamet skal behandle alle sag-
er, inden der træffes afgørelse om ressourceforløb, fleksjob,
tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og førtidspension.
Det gælder også sager, hvor det er åbenbart formålsløst at
forsøge at udvikle borgerens arbejdsevne. I disse sager skal
sagsbehandlingen være hurtig, og sagen kan forelægges
uden personlig kontakt til borgeren. Der vil være tale om
borgere, der er så syge eller har så betydelige funktionsned-
sættelser, at det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle
arbejdsevnen. De er derfor undtaget fra ressourceforløb og
skal kunne tilkendes førtidspension. Det kan fx være borge-
re med en betydelig nedsat funktionsevne som følge af ud-
viklingshæmning, med en alvorlig hjerneskade eller med al-
vorlige lidelser, hvor de medicinske behandlingsmuligheder
er udtømte eller udsigtsløse, hvor prognosen er kort levetid,
eller hvor sygdommen er hastigt accelererende.

Kommunen er ansvarlig for at få sagen forelagt teamet. Be-
handlingen af sagen sker på grundlag af rehabiliteringspla-
nens forberedende del, som er udarbejdet af borgeren og
sagsbehandleren i fællesskab og med bl.a. inddragelse af
den praktiserende læge samt de øvrige forvaltninger, som
deltager i teamet.

Teamets indstilling indgår i beslutningsgrundlaget, når den
enkelte forvaltning efterfølgende træffer afgørelse i sagen.
Det er således fortsat den enkelte forvaltning, der har kom-
petencen til at træffe afgørelse i den enkelte sag. Teamets
indstilling danner udgangspunkt for udarbejdelse af rehabili-
teringsplanens indsatsdel, hvor den samlede rehabiliterings-
indsats fastsættes på baggrund af de enkelte forvaltningers
afgørelser om den konkrete indsats til den enkelte borger.
Teamet kan indstille, at teamet inddrages i den løbende op-
følgning på sagen.

Kommunens forelæggelse af sager for teamet er en del af
den faktiske forvaltningsudøvelse som led i sagsbehandlin-
gen. Der kan derfor ikke klages over, at sagen forelægges,
eller at sagen ikke forelægges for teamet. Ligesom der heller
ikke kan klages over teamets indstilling i en sag.

Det foreslås i stk. 2, at formålet med rehabiliteringsteamet er
at sikre den enkelte borger en helhedsorienteret, tværfaglig,
koordineret indsats med fokus på beskæftigelse og uddan-
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nelse, så den enkelte borger så vidt muligt opnår fodfæste på
arbejdsmarkedet. Arbejdet i rehabiliteringsteamet skal med-
virke til, at den enkelte borger kommer i centrum i egen sag,
at der sker en parallel afklaring af den enkelte borgers be-
skæftigelsesmæssige, sociale og helbredsmæssige ressourcer
og udfordringer med fokus på uddannelse, job og selvforsør-
gelse, samt at de samlede ressourcer anvendes effektivt og
til gavn for den enkelte borger.

Det foreslås i stk. 3, at rehabiliteringsteamet altid skal afgive
indstilling om følgende:
1) Hvorvidt borgeren skal gives et ressourceforløb, et

fleksjob, tilbud til selvstændigt erhvervsdrivende, en
anden beskæftigelsesrettet indsats eller førtidspension.

2) Hvilke indsatser fra de forskellige forvaltninger eller
fra det regionale sundhedsvæsen, der er nødvendige for
at bidrage til at bringe den enkelte borger til at opnå
fodfæste på arbejdsmarkedet, og hvordan disse indsat-
ser koordineres.

3) Hvordan opfølgningen på ressourceforløbet tilrettelæg-
ges, så personer støttes i at fastholde uddannelses- og
beskæftigelsesmålet, herunder hvorvidt og i hvilket
omfang, der er brug for mentorstøtte for at sikre, at ind-
satsen realiseres.

Det foreslås i stk. 4, at rehabiliteringsteamet skal have en
tværfaglig sammensætning med repræsentanter fra relevante
forvaltningsområder, herunder:
1) beskæftigelsesområdet
2) sundhedsområdet
3) socialområdet, herunder socialpsykiatriområdet
4) regionen ved en sundhedskoordinator, jf. § 25 b, og
5) undervisningsområdet i sager vedrørende borgere un-

der 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse
og i øvrige sager efter behov.

Rehabiliteringsteamets behandling af sager sker på møder.
Det foreslås i stk. 5, at borgeren og sagsbehandleren deltager
i møderne. På mødet deltager sagsbehandleren i rehabilite-
ringsteamets behandling af sagen og bidrager til teamets
indstilling til kommunen. Borgeren skal deltage i møderne
både af hensyn til sagens afklaring og for at sikre, at borge-
ren inddrages i og får ejerskab til egen sag. Hvis der er tale
om en sag, hvor det er åbenbart formålsløst at forsøge at ud-
vikle borgerens arbejdsevne, skal sagsbehandlingen være
hurtig, og sagen kan derfor behandles i teamet uden, at bor-
geren deltager.

Kommunen skal gøre opmærksom på, at borgeren har mu-
lighed for at inddrage en bisidder i sagen, fx en pårørende.

Det foreslås i stk. 6, at hvis kommunen ikke kan følge reha-
biliteringsteamets indstilling, skal sagen forelægges for re-
habiliteringsteamet på ny, inden der træffes afgørelse i sag-
en. Når rehabiliteringsteamet har revurderet sagen på bag-
grund af kommunens oplysninger, sendes sagen retur til
kommunen, der herefter træffer afgørelse i sagen.

Det foreslås i stk. 7, at beskæftigelsesministeren bemyndiges
til efter forhandling med social- og integrationsministeren at
fastsætte nærmere regler om indhold og procedurer for reha-
biliteringsteamets indstilling. Der kan i den forbindelse fast-
sættes nærmere regler om krav til indholdet i rehabiliterings-
teamets indstilling alt efter om der indstilles til ressourcefor-
løb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende eller
førtidspension.

Til § 25 b

Efter sundhedsloven er kommuner og regioner forpligtet til
at samarbejde om indsatsen på sundhedsområdet og om ind-
satsen mellem sundhedsområdet og de tilgrænsende sekto-
rer. Der findes således allerede etablerede samarbejdstraditi-
oner- og fora i regioner og kommuner, der kan tages afsæt i
i forbindelse med udarbejdelse af aftalen om samarbejde om
sundheds- og beskæftigelsesindsatsen.

Det foreslås i stk. 1, at kommuner og regioner som noget nyt
skal indgå en samarbejdsaftale om sundhedsfaglig rådgiv-
ning og vurdering til kommunen. Aftalen skal indgås med
den region, hvori den enkelte kommune er beliggende. I af-
talen fastlægges de lokale rammer for, hvordan den kliniske
funktion skal levere rådgivningen og vurderingen til beskæf-
tigelsesområdet, herunder hvordan og med hvilke faglige
kompetencer sundhedskoordinatorfunktionen bemandes.

I stk. 2 foreslås det, at kommunen og regionen skal aftale,
hvorledes kommunens rehabiliteringsteam får adgang til
rådgivning og vurdering fra en klinisk funktion i regionen,
herunder adgang til en sundhedskoordinatorfunktion, som
repræsenterer regionen i rehabiliteringsteamet.

Det foreslås i stk. 3, at hvis en kommune ikke er tilfreds med
regionens ydelser, kan kommunen vælge at opsige samar-
bejdsaftalen og indgå en ny samarbejdsaftale om sundheds-
faglig rådgivning og vurdering med en anden region.

Til § 25 c

Det foreslås i stk. 1, at sundhedskoordinatoren skal deltage i
rehabiliteringsteamet, og sundhedskoordinatoren efter behov
skal yde bistand i kommunens forberedelse af sager til fore-
læggelse for teamet samt i teamet bidrage til vurdering af
den konkrete sag, herunder om der er behov for yderligere
rådgivning eller vurdering fra den kliniske funktion. Sund-
hedskoordinatorens vurdering indgår som en del af teamets
indstilling i den enkelte sag.

Kommunerne benytter sig i dag i vid udstrækning af læge-
konsulenter, som enten er ansat i kommunen eller er ekster-
ne konsulenter. Ofte er det praktiserende læger, der fungerer
som lægekonsulenter. I stk. 2, nr. 1. foreslås det som noget
nyt, at kommunen i sagsbehandlingen i sager, som skal be-
handles i rehabiliteringsteamet, samt i sager om ressource-
forløb, fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende
alene kan benytte sundhedsfaglig rådgivning og vurdering
fra den kliniske funktion og den praktiserende læge. Det in-
debærer, at kommunen i det omfang, der er brug for sund-
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hedsfaglig bistand i sagsbehandlingen i sager, der forberedes
til forelæggelse i rehabiliteringsteamet, kun kan benytte
sundhedsfaglig bistand fra klinisk funktion og den praktise-
rende læge. Det indebærer endvidere, at hvis der er behov
for sundhedsfaglig bistand under et ressourceforløb, i for-
bindelse med tilkendelse af fleksjob eller under et fleksjob,
så kan kommunen kun benytte sundhedsfaglig bistand fra
klinisk funktion og den praktiserende læge. Forslaget bety-
der, at det alene er klinisk funktion eller den praktiserende
læge, der yder sundhedsfaglig bistand i sagsbehandlingen i
de mest udsatte personers sager.

Efter gældende regler kan kommunen vælge at indhente læ-
geattester fra praktiserende læger eller fra speciallæger i pri-
vat praksis eller på sygehus. I komplekse langvarige forløb
indhentes ofte speciallægeattester serielt. Der er brug for et
mere struktureret samarbejde mellem kommunen og sund-
hedsvæsnet om bl.a. lægeattester, og der er brug for lægeat-
tester, som understøtter, at borgerens arbejdsevne styrkes og
udvikles i stedet for som i dag, hvor lægeattester ofte ind-
hentes efter et langvarigt forløb og bruges til at dokumentere
alt det, borgeren ikke kan. Fremover skal der ske en tidlig,
parallel og samlet afklaring af den enkelte borger.

Det foreslås derfor i stk. 2, nr. 2, at der fastsættes nye ram-
mer for kommunernes rekvirering af lægeattester. Kommu-
nen skal fremover som i dag rekvirere almene lægeattester
fra den praktiserende læge. Det foreslås endvidere, at kom-
munen i denne type sager herudover alene kan rekvirere
speciallægeattester fra den kliniske funktion. Klinisk funkti-
on kan efter behov rekvirere en eller flere speciallægeatte-
ster som grundlag for klinisk funktions vurdering til kom-
munen. Det kan fx være i tilfælde med sjældne sygdomme,
hvor der er ganske få med specialviden.

Til § 25 d

Det foreslås i § 25 d, at kommunen betaler for de ydelser,
der rekvireres fra den kliniske funktion i regionen, herunder
for sundhedskoordinatorens deltagelse i rehabiliteringstea-
met.

Til § 25 e

I stk. 1 foreslås, at beskæftigelsesministeren efter forhand-
ling med ministeren for sundhed og forebyggelse kan fast-
sætte regler om samarbejdsaftalen, herunder om sundheds-
koordinatorfunktionen og om fastsættelse af pris m.v., samt
om krav til lægeattesters udformning og indhold. Reglerne
vil blive fastsat med henblik på at tilvejebringe attester, som
kan bidrage til udvikling af borgerens arbejdsevne mv.

Det foreslås i stk. 2, at beskæftigelsesministeren efter for-
handling med ministeren for sundhed og forebyggelse og so-
cial- og integrationsministeren fastsætter nærmere regler om
krav til organiseringen, tilrettelæggelsen og indholdet i den
sundhedsfaglige rådgivning, som kommunen indhenter til
brug for sagsbehandlingen i sager, som skal behandles i re-
habiliteringsteamet samt i sager om ressourceforløb og flek-

sjob. Bemyndigelsesbestemmelsen vil blive anvendt til at
fastsætte bindende regler på området.

Der vil blive indhentet en udtalelse fra Datatilsynet i forbin-
delse med udmøntning i bekendtgørelsesform, jf. personda-
talovens § 57.

Endvidere foreslås det i stk. 3, at beskæftigelsesministeren
efter forhandling med ministeren for sundhed og forebyg-
gelse fastsætter regler om krav til tilrettelæggelse og indhold
i den sundhedsfaglige rådgivning i sager på det øvrige be-
skæftigelsesområde, herunder sager om kontanthjælp, syge-
dagpenge og revalidering. Bemyndigelsesbestemmelsen vil
blive anvendt til at fastsætte bindende regler på området.

Der vil blive indhentet en udtalelse fra Datatilsynet i forbin-
delse med udmøntning i bekendtgørelsesform, jf. personda-
talovens § 57.

Til nr. 5 (§ 58, stk. 2)

Efter den gældende § 58, stk. 2, kan oplysninger i det fælles
datagrundlag bruges til fastlæggelse af borgernes rettigheder
og pligter efter lovgivningen, jobsøgning, matchkategorise-
ring, tilrettelæggelse og opgørelse af indsatsen over for de
forskellige målgrupper, udarbejdelse af jobplaner samt un-
derstøttelse af selvbetjeningsløsninger og sagsbehandling,
herunder af arbejdsevnevurderinger, visitation, tilsyn, stati-
stik og anden forvaltning af lovgivningen. Oplysningerne
kan endvidere bruges til kontrol.

Hensigten er, at den enkelte borger skal have en helhedsori-
enteret indsats, herunder relevante tilbud, aktiviteter og ind-
satser, som både kan indeholde beskæftigelsesrettede, ud-
dannelsesrettede, sociale- og sundhedsmæssige tilbud, akti-
viteter og indsatser.

Det foreslås derfor, at § 58, stk. 2, udbygges med rehabilite-
ringsplaner.

Til nr. 6 (§ 62, stk. 1)

Efter den gældende § 62, stk. 1, har offentlige myndigheder,
arbejdsløshedskasser og andre aktører, der medvirker i for-
valtningen af beskæftigelsesindsatsen, pligt til at indberette
data om virksomheder og om borgeres beskæftigelsesprofil,
forløb og modtagne ydelser til det fælles datagrundlag.

Det foreslås, at offentlige myndigheder m.fl. også får pligt
til at indberette relevante oplysninger om aktiviteter og ind-
satser for borgerne på cpr.nummerniveau på uddannelses-,
social- og sundhedsområdet.

På baggrund af det udvalgsarbejde, som er nævnt i de almin-
delige bemærkninger pkt. 2.6. vil kravene til indberetning
blive udmøntet i bekendtgørelse om det fælles datagrundlag
og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen. Der
vil også under udvalgsarbejdet blive fastlagt, hvilke oplys-
ninger om aktiviteter og indsatser på uddannelses-, social-
og sundhedsområdet, der vil være relevante af indberette.
Der vil blive indhentet en udtalelse fra Datatilsynet i forbin-
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delse med udfærdigelsen af bekendtgørelsen, jf. persondata-
lovens § 57.

Det foreslås endvidere, at der til brug for statistisk opfølg-
ning og evaluering af indsatsen, skal kunne indhentes data
om borgernes afgang til uddannelse, job og andre forsørgel-
sesordninger, herunder sygedagpenge, SU, SVU, efterløn
m.v.

Til nr. 7 (§ 63)

Til brug for varetagelse af beskæftigelsesindsatsen, den ko-
ordinerede indsats over for borgeren, opdateringen af it-sy-
stemer, som anvendes i beskæftigelsesindsatsen, herunder
systemer til den landsdækkende formidling, samt opgørelsen
af forbrug af offentlige forsørgelsesydelser, kan der efter
den gældende § 63 udveksles relevante oplysninger mellem
følgende ministerier med tilhørende styrelser m.fl.: Beskæf-
tigelsesministeriet, Social- og Integrationsministeriet, Øko-
nomi- og Indenrigsministeriet, Ministeriet for Forskning, In-
novation og Videregående Uddannelser og Ministeriet for
Børn og Undervisning samt uddannelsesinstitutioner, kom-
muner, arbejdsløshedskasser, told- og skatteforvaltningen,
Det Centrale Personregister, Det Centrale Virksomhedsregi-
ster og andre myndigheder, der medvirker i forvaltningen af
arbejdsmarkedsrettede ordninger.

Det foreslås, at § 63 udvides, så den også kommer til at om-
fatte oplysninger om uddannelsesmæssige, sociale og sund-
hedsrettede aktiviteter og indsatser, der er relevante for be-
skæftigelsesindsatsen.

For at der løbende kan skabes et overblik over den samlede
indsats, foreslås det endvidere, at adgangen til at udveksle
relevante data mellem ministerierne med tilhørende styrelser
m.fl. til brug for den koordinerede indsats over for borgeren
og varetagelse af beskæftigelsesindsatsen efter lovgivningen
udvides med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og
regionerne.

Til nr. 8 (§ 66, stk. 2)

Ved videregivelse af oplysninger, der ikke er indsamlet hos
den registrerede selv, skal den dataansvarlige som udgangs-
punkt orientere den registrerede om videregivelsen m.v., jf.
persondatalovens § 29. I den udstrækning videregivelsen ud-
trykkeligt er fastsat ved lov, kræves der ikke orientering af
den registrerede, jf. persondatalovens § 29, stk. 2. Oriente-
ring af den registrerede er heller ikke påkrævet, hvis under-
retningen viser sig umulig eller forholdsmæssigt vanskelig,
jf. persondatalovens § 29, stk. 3.

Af administrative grunde foreslås derfor, at det kommer til
at fremgå i den gældende § 66, at beskæftigelsesministeren
kan fastsætte nærmere regler om indberetning og udveksling
af uddannelsesoplysninger omfattet af den gældende § 68 a,
stk. 8-11.

Det foreslås endvidere, at beskæftigelsesministeren på til-
svarende måde skal kunne fastsætte regler om indberetning

og udveksling af oplysninger omfattet af den foreslåede § 68
a, stk. 12 og 13. De nærmere regler vil blive fastlagt på bag-
grund af det udvalgsarbejde, der er nævnt i de almindelige
bemærkninger pkt. 2.6.

Til nr. 9 (§ 68, stk. 8, 9 og 10)

Der er tale om redaktionelle ændringer, som følge af lov om
ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv
samt forskellige andre love, jf. lov nr. 641 af 14. juni 2010,
hvor titlen på ”lov om vejledning om uddannelse og er-
hverv” blev ændret til ”lov om vejledning om uddannelse og
erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.”.

Til nr. 10 (§ 68 a, stk. 12 og 13)

Af ”Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob”
fremgår, at der til både administrativt og statistisk brug skal
tilvejebringes det nødvendige datagrundlag.

Det foreslås i § 68 a, stk. 12, at Beskæftigelsesministeriet til
statistiske formål modtager data på individniveau om indsat-
sen på socialområdet for personer omfattet af indsatsen på
beskæftigelsesområdet fra Social- og Integrationsministeriet
og kommunerne. Data anvendes i Arbejdsmarkedsstyrelsens
statistiske datavarehus, jf. den gældende § 59, stk. 2, til løs-
ning af statistiske opgaver på beskæftigelsesområdet.

Det foreslås endvidere i § 68 a, stk. 13, at Beskæftigelsesmi-
nisteriet til statistiske formål modtager data på individniveau
om indsatsen på sundhedsområdet for personer omfattet af
indsatsen på beskæftigelsesområdet fra Ministeriet for Sund-
hed og Forebyggelse, regionerne og kommunerne. Data an-
vendes i Arbejdsmarkedsstyrelsens statistiske datavarehus,
jf. den gældende § 59, stk. 2, til løsning af statistiske opga-
ver på beskæftigelsesområdet.

På baggrund af udvalgsarbejdet, som er nævnt i de alminde-
lige bemærkninger pkt. 2.6, vil kravene til indberetning bli-
ve udmøntet i bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og
statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen, jf. senest
bekendtgørelse nr. 334 af 30. marts 2012. Der vil også under
udvalgsarbejdet blive fastlagt, hvilke oplysninger om aktivi-
teter og indsatser på uddannelses-, social- og sundhedsområ-
det, der vil være relevante af indberette.

Beskæftigelsesministeriet kan efter gældende regler modta-
ge uddannelsesoplysninger på individniveau, dvs. på
cpr.nummerniveau, til statistiske formål fra Danmarks Stati-
stik, jf. § 68 a, stk. 11, i lov om ansvaret for og styringen af
den aktive beskæftigelsesindsats.

Til § 3

Til nr. 1 (§ 5)

Retten til hjælp efter denne lov er principielt afgrænset til
enhver, der opholder sig lovligt her i landet. I særlige tilfæl-
de kan kontanthjælpsmodtagere modtage hjælp i udlandet,
for eksempel når de udnytter deres ret til at holde ferie efter
12 sammenhængende måneder på kontanthjælp. Det fore-
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slås, at modtagere af ressourceforløbsydelse i lighed med
kontanthjælpsmodtagere sikres ret til at opholde sig i udlan-
det i den periode, de har ret til ferie, jf. den foreslåede § 69,
stk. 4.

Henvisningen til reglerne om særlig ydelse ophæves som en
konsekvens af forslagets § 3, nr. 20.

Til nr. 2 (§ 10, stk. 3)

Efter de gældende regler i § 10, stk. 3, i lov om aktiv social-
politik skal kommunen i sager efter kapitel 7 i lov om aktiv
socialpolitik om ledighedsydelse og særlig ydelse samt kapi-
tel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om fleksjob
foretage en opfølgning senest seks måneder efter, at ydelsen
eller tilskuddet er udbetalt første gang. I sager om fleksjob
skal kommune herefter følge op hver gang, der er gået 12
måneder fra sidste opfølgning. I sager om ledighedsydelse,
hvor der skal ske revurdering efter § 74 c, træder denne re-
vurdering i stedet for opfølgning i 10, stk. 3.

Det foreslås i § 1, nr. 41, til § 70 d i lov om en aktiv beskæf-
tigelsesindsats, at kommunerne fremover skal foretage en
opfølgning af en fleksjobansættelse, når en person har været
ansat i fleksjob i 2½ år. Herefter skal kommunen følge op,
hver gang en person har været ansat i et fleksjob i 2½ år si-
den sidste opfølgning for personer, der har fået bevilget et
permanent fleksjob eller er ansat i et fleksjob før den 1. ja-
nuar 2013. Kommunen skal endvidere efter 4½ år vurdere,
om en person, der er ansat i et midlertidigt fleksjob, fortsat
opfylder betingelserne for visitation til fleksjob.

Med forslaget ændres § 10, stk. 3, 1. pkt., i lov om aktiv so-
cialpolitik, således at der ikke længere skal foretages opfølg-
ning vedrørende fleksjob m.v. i kapitel 13 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats efter denne bestemmelse.

Kommunerne skal fortsat foretage opfølgning efter § 10, stk.
3, 1. pkt., i sager vedrørende ledighedsydelse efter kapitel 7
i lighed med, hvad der gælder i dag.

Hvis der er tale om en person, der modtager ledighedsydelse
efter ophør i ordinær beskæftigelse, jf. § 74 f, skal kommu-
nen vurdere, om den pågældende fortsat kan klare ordinær
beskæftigelse, eller om den pågældende skal visiteres til
fleksjob igen.

Herefter foretages opfølgningen efter § 74 c i lov om aktiv
socialpolitik.

Der henvises til de almindelige bemærkninger pkt. 2.2.4.2.
og 2.2.5.2.

Til nr. 3 (§ 13, stk. 2)

Efter de gældende regler har kommunen pligt til at vurdere,
om en kontanthjælpsmodtager, herunder en kontanthjælps-
modtager med andre problemer end ledighed, fortsat opfyl-
der betingelserne for at få kontanthjælp, hvis personen fx
udebliver fra fx en jobsamtale i jobcenteret.

I forbindelse med forslaget i § 1, nr. 34 om ressourceforløb
foreslås det, hvis kommunen vurderer, at ressourceforløb
kan være relevant, skal den forelægge personens sag for re-
habiliteringsteamet. Personen og dennes sagsbehandler skal
deltage i møder i rehabiliteringsteamet, hvor personens sag
bliver behandlet. Dette følger også af forslaget til § 2, nr. 4.

Fremmøde til rehabiliteringsteamets behandling af perso-
nens sag er således en del af grundlaget for rehabiliterings-
teamets oplysning af sagen, som danner grundlag for team-
ets indstilling om, hvilken fremadrettet foranstaltning, der
bør iværksættes.

Det foreslås derfor, at en kontanthjælpsmodtager på tilsva-
rende vis som ved jobsamtaler m.v. skal stå til rådighed for
møder i rehabiliteringsteamet, hvor kontanthjælpsmodtage-
rens sag behandles.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til nr. 7.

Til nr. 4 (§ 13, stk. 11)

Som en konsekvens af, at reglerne om særlig ydelse ophæ-
ves, jf. lovforslaget § 3, nr. 20, ophæves henvisningen til
særlig ydelse i bemyndigelsesbestemmelsen vedrørende op-
gørelse af retten til ferie.

Efter forslaget til § 3, nr. 10 (§ 69, stk. 4) skal personer, der
modtager ressourceforløbsydelse, have ret til ferie i samme
omfang som kontanthjælpsmodtagere. Det foreslås desuden,
at ministeren kan fastsætte regler om, at perioder med såvel
kontanthjælp som ressourceforløb kan indgå i opgørelsen af
retten til ferie.

Som en konsekvens heraf foreslås det, at ressourceforløbs-
ydelse fremgår af bemyndigelsesbestemmelsen. Der henvi-
ses i øvrigt til bemærkningerne til § 3, nr. 10 (§ 69, stk. 4).

Til nr. 5 og 6 (§ 34)

Personer, der opfylder betingelserne i § 11, og som har høje
boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, kan særskilt eller i
forbindelse med udbetaling af hjælp efter § 25 få en særlig
støtte. Beskæftigelsesministeren fastsætter de nærmere reg-
ler om beregningen af støtten, herunder regler om begræns-
ning af støtten og fradrag for indtægter.

Ressourceforløbsydelsen udbetales uafhængig af ægtefæl-
leindtægter og formueforhold. Det indebærer, at modtagere
af ressourceforløbsydelse generelt ikke nødvendigvis vil ha-
ve behov for særlig støtte. Der vil imidlertid være modtagere
af ressourceforløbsydelsen, typisk enlige, der er i en situati-
on, hvor høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde ville
udløse særlig støtte, hvis de var kontanthjælpsmodtagere.
Det foreslås på den baggrund, at alene modtagere af ressour-
ceforløbsydelsen, der ville have været berettiget til kontant-
hjælp, kan modtage særlig støtte.

Til nr. 7 (§ 37)
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Efter de gældende regler kan en kontanthjælpsmodtager,
herunder en kontanthjælpsmodtager med andre problemer
end ledighed, der uden rimelig grund udebliver fra fx en
jobsamtale, få foretaget fradrag i kontanthjælpen for de
dage, der går, fra personen skulle være mødt til jobsamtalen
og indtil kontakten til kommunen igen er genoprettet.

I forbindelse med forslaget i § 1, nr. 34, om ressourceforløb
foreslås det, hvis kommunen vurderer, at ressourceforløb
kan være relevant, skal den forelægge personens sag for re-
habiliteringsteamet. Personen og dennes sagsbehandler skal
deltage i møder i rehabiliteringsteamet, hvor personens sag
bliver behandlet. Dette følger også af forslaget til § 2, nr. 4.

Fremmøde til rehabiliteringsteamets behandling af perso-
nens sag er således en del af grundlaget for rehabiliterings-
teamets oplysning af sagen, som danner grundlag for team-
ets indstilling om, hvilken fremadrettet foranstaltning, der
bør iværksættes.

Det foreslås derfor, at en kontanthjælpsmodtagers udeblivel-
se fra rehabiliteringsteamets møder, hvor kontanthjælps-
modtagerens sag behandles, sidestilles med udeblivelse fra
fx jobsamtaler i jobcenteret. Kommunen kan således foreta-
ge fradrag i kontanthjælpen for de dage, der går, fra kontant-
hjælpsmodtageren skulle være mødt til rehabiliteringsteamet
møde og indtil kontakten til kommunen igen er genoprettet.

Kommunen skal som altid foretage en konkret vurdering af,
om der er en rimelig grund til udeblivelsen, jf. den gældende
§ 13, stk. 4, samt foretage en socialfaglig vurdering efter
den gældende § 13, stk. 5.

Til nr. 8 (§ 46, stk. 1)

Som følge af forslagene om ophævelse af reglerne om sær-
lig ydelse konsekvensrettes § 46, stk. 1, i lov om aktiv so-
cialpolitik.

Til nr. 9 (§ 46, stk. 2)

Efter de gældende regler skal kommunen anvende reglerne i
§ 4 a, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, ved
vurderingen af, om en persons arbejdsevne er så begrænset,
at den pågældende er berettiget til revalidering.

Som en konsekvens af ændringen af § 4 a, stk. 3, i lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. forslaget til § 1, nr. 4,
hvorefter bestemmelsen om, at der kunne fastsættes regler
om krav til undersøgelse af arbejdsevnen og om sagsbe-
handling og fremgangsmåde i forbindelse med påbegyndelse
og behandling af sager om revalidering efter kapitel 6 i lov
om aktiv socialpolitik, erstattes af lovforslagets § 1, nr. 19
og 20, bliver der i § 46, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik
efter forslaget indsat en henvisning til § 30 a, stk. 3, i lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats. Denne regel fastsætter, hvil-
ke krav der skal indgå i rehabiliteringsplanens forberedende
del ligesom beskæftigelsesministeren får hjemmel til at fast-
sætte regler om, hvordan kommunerne skal anvende rehabi-

literingsplanen i forbindelse med vurderingen af en persons
arbejdsevne.

Til nr. 10 (§ 68 - § 69 i)

Til § 68

Stk. 1

Forsørgelsesgrundlaget for den i denne bestemmelse om-
handlede persongruppe har hidtil typisk været kontanthjælp
eller sygedagpenge, også under deltagelse i aktive tilbud, sy-
geopfølgning m.v.

Med lovforslagets § 1, nr. 34, foreslås det, som noget nyt, at
personer under 40 år med komplekse problemstillinger, som
har brug for en helhedsorienteret og tværgående indsats for
at komme på fode igen og øge tilknytningen til arbejdsmar-
kedet, skal tilbydes et ressourceforløb. Personer over 40 år,
skal også tilbydes et ressourceforløb inden evt. tilkendelse
af førtidspension. Der henvises i øvrigt til de almindelige
bemærkninger i pkt. 2.1.5.2. samt bemærkningerne til § 1,
nr. 34.

På den baggrund foreslås det i stk. 1, at personer, der visite-
res til et ressourceforløb, modtager en ressourceforløbsydel-
se.

Det foreslås, at ydelsen ikke er afhængig af egen formue el-
ler ægtefællens indkomst og formue. Det indebærer, at per-
soner, der i dag ikke er berettiget til kontanthjælp på grund
af egen formue eller ægtefælleindkomst eller formue, som
minimum får kontanthjælpssatsen for voksne ikke-forsørge-
re, mens forsørgere får kontanthjælpssatsen for forsørgere,
uden hensyn til ægtefællens indkomst og formue.

Stk. 2 og 3

Det foreslås i stk. 2, at forsørgere, uanset alder, modtager en
ydelse svarende til kontanthjælpssatsen for forsørgere, jf.
gældende lovs § 25, stk. 1, nr. 1, hvilket udgør 13.732 kr. pr.
måned (2012).

Personer, der ikke er forsørgere, kan uanset alder, modtage
en ydelse, der svarer til kontanthjælpssatsen for personer
fyldt 25 år, jf. gældende lovs § 25, stk. 1, nr. 2, hvilket ud-
gør 10. 335 kr. pr. måned (2012).

Det foreslås endvidere, at hjemmeboende unge under 25 år,
som ikke har forsørgelsespligt overfor børn, modtager en
ydelse svarende til kontanthjælpssatsen for hjemmeboende
under 25 år, hvilket, jf. den gældende § 25, stk. 1, nr. 4, ud-
gør 3.214 kr. pr. måned (2012).

Efter den gældende lovs § 25, stk. 4, får en person under 25
år, der har en dokumenteret bidragspligt over for et barn, og
som modtager hjælp efter stk. 1, nr. 3 eller 4, et månedligt
tillæg, der svarer til det fastsatte bidrag, dog højst normalbi-
draget. Er bidraget forskudsvis udlagt på tidspunktet for ud-
betaling af hjælp, benyttes tillægget til afdrag på bidrags-
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gælden. Hjælpen inkl. tillæg kan højst udgøre 13.732 kr.
(2012).

Det foreslås, at samme regler finder anvendelse på personer
under 25 år, der har en dokumenteret bidragspligt over for et
barn, og som modtager ressourceforløbsydelse.

I stk. 3 foreslås det, at det er en betingelse, at børnene ophol-
der sig i her i landet, med mindre andet følger af EU-retten
eller bilaterale overenskomster.

Reglen, som finder tilsvarende anvendelse på kontant-
hjælpsmodtagere, gælder ikke i det omfang, det følger af
Rådets forordning 492/11, artikel 7, stk. 2, af 5. april 2011
(tidligere art. 1612/68 af 15. oktober 1968) og den tilhøren-
de EØS-aftale. Således fraviges hovedreglen om, at børnene
skal opholde sig her i landet, for arbejdstagere og selvstæn-
digt erhvervsdrivende m.v., der efter EU-retten skal have
samme sociale fordele som indenlandske arbejdstagere. Det
er en forudsætning, at også børnene bor i et EU/EØS land.

Stk. 4 og 5

Det fremgår af ”Aftale om en reform af førtidspension og
fleksjob”, at personer, der forud for visitationen modtog en
anden, højere, ydelse end kontanthjælp, skal have mulighed
for at modtage ressourceforløbsydelse på niveau med den
tidligere ydelse i den periode, de ville have været berettiget
til denne.

Det foreslås derfor i stk. 4, at personer, der forud for påbe-
gyndelsen af et ressourceforløb, modtog sygedagpenge, skal
modtage en ydelse på niveau med sygedagpengene. Når en
person, der modtager sygedagpenge visiteres til et ressour-
ceforløb, træffes der samtidig afgørelse om, at den pågæl-
dende ikke længere er omfattet af sygedagpengeordningen
og udbetalingen af sygedagpenge ophører. Den pågældende
kan således ikke ved at fravælge ressourceforløbsordningen
fortsætte med at modtage sygedagpenge. Efter sygedagpen-
geloven udgør sygedagpengene højst 3.940 kr. pr. uge, sva-
rende til ca. 17.000 kr. pr. måned. Retten til denne sats beva-
res indtil retten til sygedagpenge ville være ophørt efter den
generelle varighedsbegrænsning på 52 uger, jf. kapitel 8 i
sygedagpengeloven. I situationer, hvor sygedagpengene ud-
gør et mindre beløb end kontanthjælpen, vil ressourcefor-
løbsydelsen skulle beregnes efter stk. 2. Udgør sygedagpen-
gene til en hjemmeboende person under 25 år, som ikke har
forsørgerpligt, således mindre end kontanthjælpen for en
hjemmeboende person under 25 år, som ikke er forsørger,
vil vedkommende skulle have en ressourceforløbsydelse ef-
ter § 68, stk. 2, nr. 3. Ressourceforløbsydelsen kan således
ikke udgøre mindre end et beløb svarende til kontanthjælps-
satsen.

Hvis personen inden visitation til et ressourceforløb modtog
sygedagpenge efter en forlængelsesregel i kapitel 9 i syge-
dagpengeloven, bevares retten til den hidtidige, højere res-
sourceforløbsydelsessats, indtil retten til sygedagpenge efter
den konkrete forlængelsesregel ville være ophørt.

Herefter modtager personen ressourceforløbsydelse efter
reglerne i den foreslåede stk. 2.

Det betyder fx, at en sygedagpengemodtager, der visiteres til
et ressourceforløb efter 40 uger på sygedagpenge, modtager
ressourceforløbsydelse, svarende til sygedagpengesatsen i
de første 12 uger, dvs. frem til det tidspunkt, hvor den gene-
relle varighedsbegrænsning på sygedagpenge ville indtræde.
Herefter bliver ydelsen ændret til at svare til kontanthjælps-
satsen for personer fyldt 25 år, eller evt. forsørgersatsen,
hvis personen har børn.

Som et andet eksempel kan nævnes en person, hvis sygedag-
penge er blevet forlænget i yderligere 26 uger efter forlæn-
gelsesreglen i sygedagpengelovens § 27, stk. 1, nr. 4. Kom-
munen har vurderet, at personen ikke kan opnå eller fasthol-
de beskæftigelse på normale vilkår, og dermed ikke kan
vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked, men det er
endnu ikke endeligt afklaret, om personen vil være beretti-
get til et fleksjob eller en førtidspension. Seks uger efter for-
længelsen bliver personen visiteret til et ressourceforløb,
fordi kommunen nu vurderer, at personen er i målgruppen
for dette. Personen vil herefter modtage ressourceforløbs-
ydelse svarende til sygedagpengesatsen de første 20 uger i
ressourceforløbet, hvorefter ydelsen ændres som beskrevet
ovenfor.

Som et tredje eksempel kan nævnes en person, som har fået
forlænget udbetalingen af sygedagpenge efter forlængelses-
reglen i sygedagpengelovens § 27, stk. 1, nr. 3. Personen er
under eller venter på lægebehandling og kommunen har vur-
deret, at den pågældende efter en lægelig vurdering skønnes
at ville kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse in-
den for to gange 52 uger. Personen er på dette tidspunkt ikke
i målgruppen for et ressourceforløb, idet der er en forvent-
ning om tilbagevenden til erhvervsmæssig beskæftigelse in-
den for to gange 52 uger. Efter et år rammes personen imid-
lertid af yderligere sygdom, og det bliver klart, at personen
ikke vil kunne vende tilbage til erhvervsmæssig beskæftigel-
se inden for de to gange 52 uger. Sygedagpengene skal stop-
pes, når personen ikke opfylder betingelserne for fortsat ud-
betaling efter forlængelsesreglerne. Personen overgår derfor
til kontanthjælp, hvor reglerne om formue og/eller ægtefælle-
afhængigheden kan betyde, at personen ikke får nogen ud-
betaling. Hvis personen er i målgruppen, visiteres personen
til et ressourceforløb. Personen vil modtage ressourceforløb
på kontanthjælpsniveau, men beregningen er ikke afhængig
af ægtefælle eller formue.

Det foreslås endvidere i stk. 5, at personer, der kommer fra
ledighedsydelse, modtager en ydelse på niveau med den le-
dighedsydelse, de modtog forud for deltagelsen i et ressour-
ceforløb. For så vidt angår ledighedsydelsens størrelse m.v.
henvises til forslaget til § 3, nr. 11 (§ 74 a) med tilhørende
bemærkninger.

Personer, der ved lovens ikrafttræden 1. januar 2013, modta-
ger ledighedsydelse på mere end 89 pct. af den højeste dag-
pengepengesats, kan fortsat modtage ledighedsydelse på
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dette niveau, frem til de bliver ledige efter ansættelse i et
fleksjob. Ledighedsydelsen nedsættes dog til 89 pct. af den
højeste dagpengesats senest et halvt år efter lovens ikrafttræ-
den. I det omfang ovennævnte personer er overgået til at
deltage i et ressourceforløb, vil deres ressourceforløbsydelse
blive nedsat tilsvarende, således at satsen for tidligere ledig-
hedsydelsesmodtagere fra 1. juli 2013 ikke kan overstige 89
pct. af den højeste dagpengesats. Der henvises i øvrigt til be-
mærkningerne til lovforslagets § 21, stk. 5.

Det bemærkes i øvrigt, at personer, der modtager revalide-
ringsydelse, ikke er omfattet af undtagelsesbestemmelserne.
Revalidender deltager i et revalideringsforløb med et konk-
ret erhvervssigte, jf. den gældende lovs kapitel 6, fordi kom-
munen har vurderet, at de efter endt forløb vil kunne stå til
rådighed for det ordinære arbejdsmarked. Revalidender er
derfor ikke i målgruppen for ressourceforløb. Hvis det i for-
bindelsen med et revalideringsforløb vurderes, at revaliden-
den ikke længere har et konkret erhvervssigte, og forløbet
ikke vil føre til selvforsørgelse, skal revalideringsforløbet
afbrydes, og revalideringsydelsen stoppes. Personen overgår
herefter til den ydelse, vedkommende er berettiget til fx
kontanthjælp. Hvis kommunen herefter vurderer, at perso-
nen er i målgruppen for ressourceforløb, jf. lovforslagets §
1, nr. 40, vil personen i forbindelse med visitationen blive
berettiget til ressourceforløbsydelse i reglen svarende til den
hidtidige ydelse, personen har modtaget, og som minimum
kontanthjælpssatsen for personer fyldt 25 år.

Stk. 6

Det fremgår af ”Aftale om en reform af førtidspension og
fleksjob”, at førtidspensionister under 40 år kan få ressour-
ceforløb, hvis de selv ønsker det, og hvis kommunen vurde-
rer, at de kan få udbytte af det. Hvis en førtidspensionist går
i gang med et ressourceforløb, vil den pågældende fortsat
modtage førtidspension. Personer, der modtager førtidspen-
sion, har således ikke ret til ressourceforløbsydelse.

Stk. 7

Den omhandlede persongruppes forsørgelsesgrundlag er i
dag som nævnt typisk kontanthjælp eller ledighedsydelse.
Disse persongrupper bevarer retten til ydelsen under syg-
dom eller barsel.

Det foreslås, at personer, der modtager ressourceforløbs-
ydelse, bevarer retten hertil i forbindelse med sygdom eller
barsel.

Stk. 8

Det foreslås, at personer, der modtager ressourceforløbs-
ydelse, bevarer retten til ydelsen ved flytning til en anden
kommune. Dermed sikres, at personen ikke risikerer at stå
uden ydelse, hvis personen fx flytter med sin ægtefælle, der
har fået job et andet sted i landet. Hvis den nye kommune
finder anledning hertil, kan kommunen revurdere retten til
ydelsen, herunder træffe beslutning om, at personen ikke op-
fylder betingelserne for at modtage ressourceforløbsydelse.

På tilsvarende vis følger personens rehabiliteringsplan med
til den nye kommune. Den nye kommune kan tage udgangs-
punkt i den medfølgende plan og foretage de fornødne juste-
ringer m.v., fx i forhold til de tilbud kommunen har, perso-
nens forhold m.v.

Til § 68 a

Stk. 1 og 2

Efter kontanthjælpsreglerne (§ 30) skal indtægter som ho-
vedregel fratrækkes krone for krone i den beregnede kon-
tanthjælp.

Det foreslås i lighed hermed, at indtægter også som hoved-
regel skal fratrækkes krone for krone i ressourceforløbsydel-
sen, med de undtagelser der følger nedenfor. Det betyder
bl.a., at hvis personen fx modtager sygedagpenge som led i
et ansættelsesforhold, eller andre offentlige ydelser, der træ-
der i stedet for løn, vil dette beløb blive fradraget i ressour-
ceforløbsydelsen eller lignende. Dermed undgås, at perso-
nen modtager dobbeltforsørgelse fra det offentlige under
sygdom.

For den del af persongruppen, der i dag har kontanthjælp
som forsørgelsesgrundlag, ses der ved fradraget af arbejds-
indtægter i kontanthjælpen bort fra et beløb på 14,99 kr.
(2012-niveau) i timen, dog max for 160 timer om måneden.

Det fremgår af ”Aftale om en reform af førtidspension og
fleksjob”, at personer, der deltager i et ressourceforløb, skal
have mulighed for at beholde en større del af lønindtægten,
hvis de får et job på det ordinære arbejdsmarked, end efter
de regler der gælder for kontanthjælp. Fradraget i ressource-
forløbsydelsen skal således følge reglerne for fleksjobord-
ningen.

Det foreslås derfor, at ressourceforløbsydelsen, i lighed med
hvad der gælder for fleksløntilskuddet, jf. lovforslagets § 1,
nr. 41 (§ 70 f), nedsættes med 30 pct. af lønnen inklusiv
pension op til en løn på 13.000 kr. før skat, og derefter med
55 pct. af lønnen. Den høje fradragsregel gælder alene for
indtægter, der stammer fra arbejde på det ordinære arbejds-
marked, herunder udbetalinger fra Lønmodtagernes Garanti-
fond i forbindelse med arbejdsgivers konkurs m.v.

Lønindtægter trækkes først fra efter, at indtægten er reduce-
ret med udgiften til arbejdsmarkedsbidrag, ATP-bidrag og
eventuelle kollektive pensionsbidrag. Det vil sige, at det er
modtageren af ressourceforløbsydelsens skattepligtige per-
sonlige indkomst opgjort på månedsbasis, som trækkes fra
med ovennævnte modifikationer.

Stk. 3

For indtægter som led i tilbud efter lov om en aktiv beskæf-
tigelsesindsats, tilbud i medfør af integrationsprogrammet
efter integrationsloven eller andre beskæftigelsesfremmende
foranstaltninger, foreslås det, at der gælder de samme fra-
dragsregler som for kontanthjælpsmodtagere.
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Det foreslås derfor, at der ved beregningen af ressourcefor-
løbsydelsen efter § 68 ses bort fra 14,99 kr. pr. udført ar-
bejdstime for indtægter som led i tilbud efter lov om en ak-
tiv beskæftigelsesindsats, tilbud i medfør af integrationspro-
grammet efter integrationsloven eller andre beskæftigelses-
fremmende foranstaltninger. Det foreslås endvidere, at det
beløb, der samlet kan ses bort fra, ikke kan beregnes på
grundlag af mere end 160 timer pr. måned.

Stk. 4

Det foreslås, at hovedreglen bliver, jf. § 68 a, stk. 1, og som
efter de gældende regler for kontanthjælp, at indtægter træk-
kes fra i hjælpen. I kontanthjælpssystemet findes der en ræk-
ke undtagelser vedrørende fradrag, og det foreslås, at disse
også skal gælde for modtagere af ressourceforløbsydelse.
Det betyder bl.a., at der ikke sker fradrag for bl.a. invalidi-
tetsydelse og erhvervsevnetabserstatning m.v., jf. nedenfor.

Feriegodtgørelse efter ferielovgivningen og udbetalte ferie-
tillæg til personer, der er ophørt med at modtage hjælp efter
§ 42 i lov om social service foreslås trukket fra i ressource-
forløbsydelse, når ferien holdes. Der kan kun foretages fra-
drag svarende til ressourceforløbsydelsen for det antal dage,
som feriegodtgørelsen eller ferietillægget er bestemt til at
dække.

Stk. 5

Der foreslås i lighed med gældende regler for kontanthjælp,
at der ikke foretages fradrag i ressourceforløbsydelsen for:
1) Invaliditetsydelse, invaliditetsbeløb samt bistands- og

plejetillæg efter lov om social pension.
2) Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigel-

sesindsats og hjælp efter integrationslovens § 23 f.
3) Vederlag som tilforordnet ved valg.
4) Legater, der er fritaget for beskatning efter ligningslo-

vens § 7, nr. 6, og ydelser fra godkendte sociale fonde,
stiftelser m.v., der er fritaget for beskatning hos modta-
geren, jf. ligningslovens § 7, nr. 22.

5) Børns indtægter og indtægter, der vedrører børn, bort-
set fra tilskud til pasning af egne børn efter § 38 i lov
om social service.

6) Værdien af kost m.v. under indlæggelse på sygehus el-
ler lignende behandlingsinstitutioner. Hvis sygehusop-
holdet har varet i mere end tre måneder, kan der dog
foretages fradrag svarende til den besparelse, der er en
følge af indlæggelsen.

7) Transportgodtgørelse for dokumenterede udgifter til
nødvendig transport ved udførelse af lønnet arbejde og
ulønnet, frivilligt arbejde.

8) Jobpræmie udbetalt for perioden fra den 1. januar 2011
til og med den 31. december 2012 efter lov om en to-
årig forsøgsordning om jobpræmie til enlige forsørgere.

9) Jobpræmie udbetalt for perioden fra den 1. juni 2012 til
og med den 31. maj 2014 efter lov om en to-årig for-
søgsordning om jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere
med langvarig ledighed.

De erstatninger for tab af erhvervsevne, der omtales i § 14,
stk. 3 og 4, godtgørelse for varigt mén og godtgørelse for ik-
ke-økonomisk skade samt indtægter, der hidrører herfra,
trækkes ikke fra i ressourceforløbsydelsen.

Det foreslås, at der anvendes samme sondring mellem for-
mue og indtægter som for kontanthjælpsmodtagere. Formue
er fx penge, herunder overskydende skat, og værdier, som
hurtigt kan omsættes til penge, fx aktier, obligationer, andre
værdipapirer samt guld, sølv o.l. Desuden omfatter begrebet
kapitalpensioner, kostbart indbo, fx malerier og tæpper samt
indbo udover det normale, lotterigevinster, fx pengebeløb,
forbrugsgoder, rejser m.v., biler, boliger og sommerhuse. En
kapitalpension, der hæves, eller et efterlønsbidrag, der udbe-
tales, er fortsat formue.

Derimod vil et eventuelt afkast af formue eller et formuego-
de være en indtægt. Da ressourceforløbsydelsen er skatte-
pligtig, skal indtægter trækkes fra, uanset hvordan de be-
handles skattemæssigt.

Til § 69

Stk. 1-3

Det fremgår af ”Aftale om en reform af førtidspension og
fleksjob”, at personer, der modtager ressourceforløbsydelse,
skal kunne sanktioneres efter tilsvarende regler, som gælder
for kontanthjælpsmodtagere, der har andre problemer end
ledighed. De skal således stå til rådighed for forskellige til-
bud og indsatser m.v., og manglende rådighed kan medføre
en sanktion.

Efter gældende lovs § 13, er det en betingelse for at få kon-
tanthjælp, at kontanthjælpsmodtageren ikke har et rimeligt
tilbud om arbejde, og aktivt søger at udnytte sine arbejdsmu-
ligheder.

Det er kommunen, der vurderer, om en personen fortsat op-
fylder betingelserne for kontanthjælpen, hvis personen fx af-
slår et arbejde, som personen er henvist til, udebliver fra en
jobsamtale, udebliver fra en opfølgningssamtale i kommu-
nen, eller undlader at give meddelelse til jobcenteret eller ar-
bejdsgiveren om sygdom m.v., jf. gældende lovs § 13, stk.
2.

I nogle situationer behøver kontanthjælpsmodtagere dog ik-
ke at stå til rådighed. Det er fx tilfældet, hvis der ikke er tale
om et rimeligt tilbud, kontanthjælpsmodtageren ikke kan ar-
bejde på grund af sygdom eller der er risiko for, at helbredet
forringes, hvis det hidtidige arbejde fortsættes, den pågæl-
dende er nødt til at passe sine børn, og der ikke kan anvises
anden pasningsmulighed, og den pågældende har ret til ferie
m.v., jf. lovens § 13, stk. 4.

Endvidere skal kommunen altid, hvis der er tale om en kon-
tanthjælpsmodtager, der har problemer udover ledighed,
foretage en socialfaglig vurdering af, om der i det enkelte
tilfælde foreligger andre forhold end de nævnte, der kan be-
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grunde, at den pågældende ikke har pligt til at udnytte sine
arbejdsmuligheder, jf. lovens § 13, stk. 5.

Det foreslås derfor i stk. 1, at personer, der modtager res-
sourceforløbsydelse, skal stå til rådighed efter regler svaren-
de til de regler, som gælder for kontanthjælpsmodtagere, der
har andre problemer end ledighed. Det vil sige, at de skal stå
til rådighed for de tilbud, som fremgår af rehabiliteringspla-
nen, og som er en del af ressourceforløbet og deltage i op-
følgningssamtaler o.l. i kommunen m.v.

Ved sygdom skal personer, der modtager ressourceforløbs-
ydelse give besked der, hvor de skulle være mødt frem, så
der kan blive fulgt op på, om der er behov for tiltag i forbin-
delse med sygdommen. Det kunne fx være justeringer i re-
habiliteringsplanen eller det konkrete tilbud, sundhedsfrem-
mende tilbud eller blot tættere kontaktforløb i en periode.
Personen modtager ressourceforløbsydelse under sygdom og
er ikke i øvrigt omfattet af særlige regler om sygeopfølg-
ning, idet det forudsættes, at eventuelle aktiviteter m.v. i for-
bindelse med sygdomsforløb vil kunne indarbejdes i rehabi-
literingsplanen, så det bliver en integreret del af ressource-
forløbet. Dermed sikres en større grad af kontinuitet og hel-
hedsorientering i indsatsen, så sygdom ikke indebærer et
stop i indsatsen, men håndteres som en integreret del af et
forløb mod en normal tilværelse med job eller uddannelse.
Nogle sygdomme vil naturligt indebære en justering af reha-
biliteringsplanen, så der bliver en pause i forløbet, indtil per-
sonen er rask igen, andre sygdomme vil indebære at der gi-
ves andre tilbud, der afhjælper sygdommen eller støtter op
om personer under sygdommen.

Personer, der modtager ressourceforløbsydelse, skal efter
samme regler som der gælder for kontanthjælpsmodtagere,
der har andre problemer end ledighed, stå til rådighed for
evt. arbejde, som kommunen henviser dem til. Selvom der
er tale om en udsat gruppe, der umiddelbart er langt fra det
ordinære arbejdsmarkedet, kan det i nogle tilfælde være re-
levant at give tilbud om et ordinært arbejde. Det kan fx være
i forbindelse med afslutningen af et ressourceforløb, hvor
personen er kommet så tæt på arbejdsmarkedet, at det kan
være motiverende at overtage et ordinært enkelt job på gan-
ske få timer, fx i en socialøkonomisk virksomhed, hvor der
er en særlig opmærksomhed på de ansattes skånebehov.
Kommunen skal dog altid være opmærksom på personens
individuelle behov og kompetencer og tage hensyn hertil fx
i forhold til jobbets timetal og jobfunktionerne.

Der forslås i stk. 2, at det er kommunen, der efter de tilsva-
rende regler for kontanthjælpsmodtagere, der har andre pro-
blemer end ledighed, vurderer, om en person forsat opfylder
betingelserne for at modtage ressourceforløbsydelse efter §
68, hvis personen fx ikke deltager i tilbud m.v. i ressource-
forløbet, som fremgår af rehabiliteringsplanen.

Det foreslås desuden i stk. 3, at de rimelige grunde, der
fremgår af den gældende lovs § 13, stk. 4, også finder an-
vendelse på personer, der modtager ressourceforløbsydelse.
Hvis personen således har en rimelig grund til fx at udeblive

fra en samtale i kommunen, skal der ikke gives en sanktion
for manglende fremmøde.

Endvidere foreslås det i stk. 3, at den gældende lovs § 13,
stk. 5, hvorefter kommunen skal foretage en socialfaglig
vurdering af, om der er andre grunde til, at personen fx ude-
blevet fra en samtale i kommunen, der gør det rimeligt, at
personen ikke er mødt frem, også gælder for personer, der
modtager ressourceforløbsydelse.

Det er således et ufravigeligt krav, at kommunen altid fore-
tager en konkret socialfaglig vurdering af, om der i det en-
kelte tilfælde foreligger andre forhold end dem, der er nævnt
i § 13, stk. 4, som kan begrunde, at den pågældende ikke har
pligt til at udnytte sine arbejdsmuligheder, hvis ansøgeren
har problemer ud over ledighed. Fx kan alvorlige psykiske
lidelser i det konkrete tilfælde betyde, at der ikke skal gives
en sanktion. Det fremgår tillige af vejledning om rådighed
og sanktioner for personer, der ansøger om eller modtager
kontanthjælp, at hvor en sanktion ikke fremmer rådigheden
hos kontanthjælpsmodtageren, skal der ikke gives en sankti-
on. Det samme vil gælde for personer, der modtager res-
sourceforløbsydelse.

Stk. 4

Kontanthjælpsmodtagere, der har modtaget hjælp i en perio-
de på 12 sammenhængende måneder, fik pr. 1. april 2012 ret
til at holde ferie på kontanthjælp i op til fem uger i de føl-
gende 12 sammenhængende måneder. Der er ikke tale om
en egentlig optjening af ferie, og personen kan ikke efterføl-
gende få udbetalt kontanthjælp under ferie i ansættelsesfor-
hold. Desuden kan kontanthjælpsmodtageren ikke få erstat-
ningsferie, hvis personen bliver syg, når ferien begynder el-
ler under ferien.

Ferien kan afholdes som enkelte dage og ugevis, herunder
flere uger ad gangen. Det er muligt at opholde sig i udlandet
under ferien. Den samlede ferie kan højst udgøre fem uger.

Det foreslås, at modtagere af ressourceforløbsydelse får ret
til at holde ferie i det omfang kontanthjælpsmodtagere har
ret til ferie, jf. § 13, stk. 8. Retten til ferie på ressourcefor-
løbsydelse følger således de til enhver tid gældende regler
for ferie på kontanthjælp.

Som i den gældende lovs § 13, stk. 9, foreslås det, at der er
en betingelse for at holde ferien, at personen har indgået af-
tale med kommunen om feriens placering. Ved aftalens ind-
gåelse skal der tages hensyn til personens øvrige forhold,
herunder særligt placering af den øvrige families ferie, med-
mindre det i væsentlig grad modvirker det ressourceforløb,
der er tilrettelagt for personen. Her kan være tale om plan-
lagte aktiviteter og aktiviteter, der allerede er iværksat for
personen. Ved familie forstås i denne sammenhæng, at der
er tale om ægtefælle/samlever og egne eller ægtefælles/sam-
levers hjemmeboende børn under 18 år.

Hvis ressourceforløbspersonen og kommunen ikke kan blive
enige om, hvornår ferien skal afholdes, træffer kommunen
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afgørelse, der kan indbringes for beskæftigelsesankenævnet,
jf. de almindelige regler om klage til beskæftigelsesanke-
nævnet.

I stk. 4 foreslås det, at beskæftigelsesministeren får bemyn-
digelse til at fastsætte nærmere regler om opgørelsen af 12
sammenhængende måneder med ressourceforløbsydelse,
samt hvordan kontanthjælp kan indgå i opgørelsen. Denne
bemyndigelse svarer til bemyndigelsen i den gældende lovs
§ 13, stk. 11, for så vidt angår kontanthjælpsmodtagere, og §
74 i, stk. 5, for så vidt angår personer, der modtager særlig
ydelse. Bemyndigelsen skal bl.a. give mulighed for, at per-
soner, der overgår fra kontanthjælp til ressourceforløbsydel-
se, ikke mister retten afholdelse af ferie som følge af ydel-
sesskiftet. Dette skal ses i sammenhæng med, at ressource-
forløbsydelsen i høj grad er sammenlignelig med kontant-
hjælpen og primært er målrettet gruppen af de mest udsatte
kontanthjælpsmodtagere. Det vil således være uhensigts-
mæssigt, hvis det mere tekniske ydelsesskift, som måske for
personen selv ikke indebærer ændringer i ydelsens størrelse
e.l., betyder, at allerede opnået mulighed for at holde ferie
bortfalder og ny ferie kræver yderligere 12 sammenhængen-
de måneder på den nye ydelse. Tilsvarende gælder for per-
soner, der skifter fra ressourceforløbsydelse til kontanthjælp,
fx fordi de nu har opnået så tæt tilknytning til arbejdsmarke-
det, at de vurderes at være uddannelses- eller arbejdsmar-
kedsparate.

Til § 69 a

Stk. 1

Af ”Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob”
fremgår, at personer, der modtager ressourceforløbsydelse,
kan pålægges en sanktion efter tilsvarende regler som kon-
tanthjælpsmodtagere med andre problemer end ledighed.

Derfor foreslås det i stk. 1, at det på tilsvarende vis er en be-
tingelse for at kunne anvende sanktionsreglerne i lovens §§
69 b–f, at kommunen konkret i forbindelse med henvisnin-
gen til arbejde, indkaldelse til samtale, afgivelsen af tilbud i
ressourceforløbet m.v. skriftligt har informeret personen om
konsekvensen for hjælpen, hvis personen undlader at opfyl-
de sin pligt, samt om hvilke skridt personen skal tage for
igen at blive berettiget til ydelsen. Det skal således klart
fremgå af kommunens vejledning, at personen vil få en
sanktion, hvis personen fx uden rimelig grund udebliver fra
en samtale efter § 69 c.

Stk. 2

Af ”Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob”
fremgår det, at det en betingelse for at kunne pålægge perso-
nen en sanktion, at kommunen har været i personlig kontakt
(dialog) med personen forud for sanktionen.

Personer i målgruppen for ressourceforløb kan være meget
udsatte og skrøbelige personer, der kan have svært ved at
overskue de betingelser, kommunen stiller for at kunne
modtage ydelsen, herunder ressourceforløbsydelse. Der vil

også ofte være tale om personer, som ikke kan reagere på en
økonomisk sanktion i form af fradrag i eller tab af deres for-
sørgelsesgrundlag. Nogle vil også på grund af psykiske pro-
blemer, manglende bolig eller andre faste rammer omkring
deres tilværelse, have svært ved at forholde sig til skriftlige
henvendelser fra kommunen, fx indkaldelser til samtaler el-
ler partshøringer i forbindelse med evt. sanktioner for man-
glende fremmøde o.l.

Derfor foreslås det i stk. 2, at der stilles krav om, at kommu-
nen skal have udtømt alle rimelige muligheder for at komme
i personlig kontakt med personen. Dette betyder i princippet,
at kommunen skal være i personlig kontakt med personen,
hvis denne ikke reagerer på en skriftlig partshøring forud for
en sanktion. Den personlige kontakt kan være telefonisk el-
ler personlig kontakt på bopæl, opholdssteder – herunder be-
handlingssteder.

Dermed sikres det, at der skabes klarhed over, om der er
omstændigheder, som gør, at borgeren skal eller ikke skal
sanktioneres. Først når kommunen har udtømt alle rimelige
muligheder i forsøget på at skabe kontakt til borgeren, vil
der kunne pålægges en sanktion, hvis kommunen vurderer,
at der er grundlag for at give en sanktion.

Hvis kommunen har vanskeligt ved at opnå kontakt med
personen, og vedkommende har en mentor eller støtte-kon-
taktperson m.v., vil kontakten evt. kunne etableres via
mentoren m.v. Fx kan kommunen kontakte mentoren med
henblik på, at mentoren hjælper personen med at komme i
kontakt med kommunen, eller kommunen kan via mentoren
efter omstændighederne få oplysninger til belysning af bag-
grunden for fraværet e.l., der kan danne grundlag for vurde-
ringen af, hvorvidt der skal pålægges en sanktion i det kon-
krete tilfælde.

Stk. 3

Det foreslås, at fradrag, nedsættelser eller ophør af ydelsen
sker efter reglerne for kontanthjælpsmodtagere, herunder
kontanthjælpsmodtagere, der har andre problemer end ledig-
hed, i den gældende lovs § 35, stk. 2-5. Det vil sige med
virkning fra og med den dag, hvor ansøgeren eller modtage-
ren af ydelsen uden rimelig grund har undladt at opfylde si-
ne pligter, idet ressourceforløbsydelsesmodtageres rådig-
hedsforpligtelse dog følger forslaget til lovens § 69.

Fradrag for udeblivelser for tilbud sker med en gennemsnits-
sats pr. dag med fravær, jf. den gældende lovs § 35, stk. 3.
Gennemsnitssatsen fastsættes på grundlag af den årlige res-
sourceforløbsydelse og beregnes på grundlag af en 5-dages-
uge. Fradraget sker pr. dag med udeblivelse uanset omfanget
af udeblivelsen, jf. forslaget til § 69 b, stk. 2.

Fradrag for udeblivelse fra en samtale eller en rådighedsvur-
dering sker efter den gældende lovs § 35, stk. 4, med en for-
holdsmæssig andel af månedens samlede ydelse svarende til
antallet af kalenderdage, hvor personen ikke har opfyldt be-
tingelserne for at få ydelsen, sat i forhold til månedens sam-
lede antal kalenderdage. Fradraget sker i ydelsen inden skat.
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Fradraget sker altid med hele dage uanset omfanget af ude-
blivelsen eller undladelsen. Der sker også fradrag (for én
dag), selvom personen kontakter jobcenteret samme dag,
som samtalen eller rådighedsvurderingen skulle have fundet
sted.

Beskæftigelsesministeren offentliggør størrelsen af fradraget
i hjælpen pr. dag, jf. gældende lovs § 35, stk. 5.

Til § 69 b

Stk. 1

Efter den gældende lovs § 36, kan en kontanthjælpsmodta-
ger, herunder en kontanthjælpsmodtager, der har andre pro-
blemer end ledighed, blive pålagt en sanktion, hvis personen
uden rimelig grund udebliver fra et tilbud efter lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats m.v. Sanktionen er et fradrag i
kontanthjælpen for den periode, hvor personen er udeblevet,
dvs. en dags fravær indebærer tab af en dags kontanthjælp.

Det foreslås i stk. 1, at tilsvarende regel gælder for personer,
der modtager ressourceforløbsydelse, og som udebliver fra
tilbud, som fremgår af rehabiliteringsplanen og er en del af
ressourceforløbet. Uden rimelig grund skal forstås i overens-
stemmelse med § 13, stk. 4 og 5 i gældende lov, og kommu-
nen skal således i forbindelse med vurderingen af, hvorvidt
der foreligger en rimelig grund, være opmærksom på, at reg-
lerne i § 13, stk. 4 og 5, finder tilsvarende anvendelse, når
den vurderer, om der skal gives en sanktion til en person i et
ressourceforløb jf. også bemærkningerne til forslaget til §
69, stk. 1-3.

Der henvises desuden til bemærkningerne til forslaget til §
69 a, stk. 2, for så vidt angår krav til kommunen om person-
lig kontakt forud for afgivelse af en sanktion.

Stk. 2

Det foreslås, at den gældende lovs § 36, stk. 2 og 3, finder
tilsvarende anvendelse. Det vil sige, at der foretages fradrag
i ydelsen for den eller de dage, hvor personen helt eller del-
vis er udeblevet uden rimelig grund. Endvidere kan der ske
et forholdsmæssigt fradrag i godtgørelsen efter § 83 i lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats, når personen uden rimelig
grund udebliver fra et tilbud efter lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats eller en eller flere dele af integrationsprogram-
met efter integrationsloven. Det forholdsmæssige fradrag
beregnes ud fra forholdet mellem den forud fastsatte og fak-
tiske deltagelse af tilbuddet.

Til § 69 c

Stk. 1

Efter den gældende lovs § 37 kan en kontanthjælpsmodta-
ger, herunder en kontanthjælpsmodtager, der har andre pro-
blemer end ledighed, blive pålagt en sanktion, hvis personen
uden rimelig grund udebliver fra en jobsamtale, herunder en
samtale som led i en sygeopfølgning, en cv-samtale eller en
rådighedsvurdering i jobcenteret. Kommunen foretager fra-

drag i kontanthjælpen for de dage, der går, fra personen
skulle være mødt til jobsamtalen, cv-samtalen eller rådig-
hedsvurderingen, og indtil kontakten til jobcenteret er gen-
oprettet. Der foretages fradrag i ydelsen for den dag, hvor
samtalen eller rådighedsvurderingen skulle have fundet sted,
uanset om personen kontakter jobcenteret samme dag.

Det foreslås i stk. 1, at tilsvarende regel gælder for personer,
der modtager ressourceforløbsydelse, og som udebliver fra
en samtale eller en rådighedsvurdering i kommunen.

Uden rimelig grund skal forstås i overensstemmelse med §
13, stk. 4 og 5 i gældende lov, og kommunen skal således i
forbindelse med vurderingen af, hvorvidt der foreligger en
rimelig grund, være opmærksom på, at reglerne i § 13, stk. 4
og 5, finder tilsvarende anvendelse, når den vurderer, om
der skal gives en sanktion til en person i et ressourceforløb,
jf. også bemærkningerne til forslaget til § 69, stk. 1-3.

Der henvises desuden til bemærkningerne til forslaget til §
69 a, stk. 2, for så vidt angår krav til kommunen om person-
lig kontakt forud for afgivelse af en sanktion.

Stk. 2

I stk. 2 foreslås det, at reglen i stk. 1 finder tilsvarende an-
vendelse, hvis det er en anden aktør, der skulle have afholdt
samtalen. Det er kommunen, som træffer afgørelse om fra-
draget i ydelsen på baggrund af meddelelsen fra anden aktør
om udeblivelse fra samtalen uden rimelig grund.

Til § 69 d

Stk. 1

Efter den gældende lovs §§ 39 og 40 nedsættes kontanthjæl-
pen, hvis en kontanthjælpsmodtager, herunder en kontant-
hjælpsmodtager, der har andre problemer end ledighed,
uden rimelig grund ophører med sit arbejde, afviser tilbud
om arbejde, undlader at give meddelelse om sygdom, undla-
der at søge job m.v. §§ 39 og 40 omhandler de såkaldte
punktsanktioner, der gives som en nedsættelse af ydelsen
med et fast beløb i de tilfælde, hvor en forseelse ikke løber
over tid, fx hvis personen siger nej til et tilbud om arbejde,
herunder udebliver fra en ansættelsessamtale.

Det foreslås i stk. 1, at tilsvarende regel gælder for personer,
der modtager ressourceforløbsydelse, og som uden rimelig
grund fx afviser tilbud om arbejde eller undlader at give be-
sked om sygdom.

Kommunen skal i forbindelse med vurderingen af, hvorvidt
der foreligger en rimelig grund være opmærksom på, at reg-
len i lovens § 13, stk. 4 og 5, finder tilsvarende anvendelse,
jf. også bemærkningerne til forslaget til § 69, stk. 1-3.

Der henvises desuden til bemærkningerne til forslaget til §
69 a, stk. 2, for så vidt angår krav til kommunen om person-
lig kontakt forud for afgivelse af en sanktion.

Stk. 2
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Det foreslås, at nedsættelse af ydelsen efter stk. 1 sker med
et fast beløb. Efter forslaget nedsættes ressourceforløbsydel-
sen med 1.590 kr. For personer under 25 år, som bor hos en
eller begge forældre, nedsættes ydelsen dog kun med 246 kr.

Beløbene reguleres en gang årligt, jf. lovforslagets § 3, nr.
30 (§ 109, stk. 1).

Stk. 3

Det beløb, som hjælpen skal nedsættes med, sker på grund-
lag af personens hjælp på tidspunktet for forseelsen. I de til-
fælde, hvor personen endnu ikke modtager hjælp, sker ned-
sættelsen på baggrund af den hjælp, som personen ville have
været berettiget til på forseelsestidspunktet. Dette gælder fx,
når en person uden rimelig grund er ophørt i arbejde, og per-
sonen først efterfølgende søger hjælp.

Til § 69 e

Målgruppen for ressourceforløb er udsatte ledige, der har
mange og komplekse problemstillinger, der skal arbejdes
med, før de kan nærme sig arbejdsmarkedet og uddannelses-
systemet. For nogle vil blot det at skulle deltage i tilbud og
overholde aftaler med kommunen om at komme til samtaler
eller møde op til aktiviteter udgøre en barriere. Det er derfor
vigtigt, at der er den fornødne fleksibilitet og tålmodighed i
ressourceforløbene, så personerne ikke føler, at de bliver ud-
sat for krav og forventninger, de ikke kan leve op til. Derfor
skal det også være muligt at forblive i ressourceforløbet,
selvom personen, måske særligt i starten, har svært til at
overholde rehabiliteringsplanen.

Omvendt er det vigtigt, at der stilles overkommelige krav til
ressourceforløbspersonen, som vedkommende kan honorere,
og at kommunen har rimelige forventninger til, at personen
medvirker til, at ressourceforløbet lykkes.

Det foreslås derfor, at kommunen kan beslutte, at personer,
der gentagne gange er udeblevet fra tilbud, samtaler e.l., og
som efter kommunens vurdering ikke aktuelt medvirker
konstruktivt til at ressourceforløbet gennemføres, ikke læn-
gere skal deltage i ressourceforløbet og modtage ressource-
forløbsydelse.

Ophører forløbet, vil det som hovedregel betyde, at perso-
nen herefter vil være henvist til at søge om kontanthjælp,
hvis betingelserne herfor er opfyldt.

Kommunen vil altid have muligheden for at genvisitere per-
sonen til et nyt ressourceforløb på et senere tidspunkt, efter
at sagen har været forelagt for rehabiliteringsteamet, jf. lov-
forslagets § 1, nr. 34.

Bestemmelsen skal ses i forhold til den lignende bestemmel-
se i den gældende lovs § 41, stk. 2, hvorefter kontanthjælpen
skal ophøre, hvis en kontanthjælpsmodtager, herunder en
kontanthjælpsmodtager, der har andre problemer end ledig-
hed, gentagne gange uden rimelig grund udebliver fra tilbud
m.v.

Til § 69 f

Som led i bekæmpelsen af misbrug af sociale ydelser m.v. er
der i den gældende lovs § 42 og § 43 en pligt for kommu-
nerne til at sanktionere modtagere af kontanthjælp i de til-
fælde, hvor ydelsesmodtageren mod bedre vidende har tilsi-
desat sin pligt til at oplyse om arbejde eller uberettiget har
modtaget hjælp under ophold i udlandet. Endvidere kan Ar-
bejdsmarkedsstyrelsen efter den gældende lovs § 45 indhen-
te en redegørelse fra kommunen om, hvorvidt der er taget
stilling til muligheden for en sanktion efter disse bestemmel-
ser, hvis styrelsen modtager oplysninger om, at en person
kan være omfattet af § 42 eller § 43.

Som nævnt under bemærkningerne til forslaget til § 69 a
fremgår det af ”Aftale om en reform af førtidspension og
fleksjob”, at personer, der modtager ressourceforløbsydelse,
skal kunne sanktioneres efter tilsvarende regler, som gælder
for kontanthjælpsmodtagere, der har andre problemer end
ledighed

Det foreslås derfor, at reglerne i §§ 42 og 43 i lov om aktiv
socialpolitik finder tilsvarende anvendelse for modtagere af
ressourceforløbsydelse, jf. forslaget til § 69 f, stk. 1 og 2. §§
42 og 43 angår de særlige sanktionsregler for modtagere af
kontanthjælp, som mod bedre vidende har tilsidesat pligten
til at oplyse om arbejde eller uberettiget har modtaget hjælp
under ophold i udlandet.

Det foreslås ligeledes, at der indsættes en bestemmelse sva-
rende til § 45, således at Arbejdsmarkedsstyrelsen skal kun-
ne indhente en redegørelse fra en kommune om kommunens
opfølgning i konkrete sager fx om en persons evt. tilsidesæt-
telse af oplysningspligten. Dette kan være aktuelt, når der –
f.eks. i forbindelse med kontrolarbejdet efter reglerne i lov
om arbejdsløshedsforsikring m.v. – opnås viden om, at en
modtager af ressouceforløbsydelse muligvis har tilsidesat
sin pligt til at oplyse om arbejde, og hvor der er berettiget
tvivl om, at kommunen har foretaget det fornødne i sagen.

Til § 69 g

Beskæftigelsesministeren bemyndiges til efter forhandling
med Beskæftigelsesrådet at fastsætte nærmere regler om an-
vendelse af bestemmelserne i lovens § 69 – 69 f. Bestem-
melsen svarer til den gældende lovs § 13, stk. 10, og § 44,
for så vidt angår kontanthjælpsmodtagere.

Bemyndigelsen blev oprindelig indsat som § 41 a i lov om
aktiv socialpolitik, jf. lov om ændring af lov om aktiv so-
cialpolitik, lov om ansvaret for og styringen af den aktive
beskæftigelsesindsats, integrationsloven og lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats. (Tilsyn med kommunale rådigheds-
vurderinger, tilsyn med kommunernes visitation, aktive-
ringsfri periode, nedsættelse af befordringsgodtgørelse, refu-
sion m.v.) – lov nr. 423 af 9. juni 2004. Hensigten var at
fastsætte nærmere regler om sanktionerne for selvforskyldt
ledighed, afvisning af tilbud om arbejde og tilbud efter lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats m.v. samt udeblivelser og
fravær fra sådanne tilbud m.v.
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Dette lovforslag var et led i implementeringen af aftalen om
Flere i Arbejde, hvor hensigten var, at reglerne på kontant-
hjælpsområdet skulle udformes sådan, at de så vidt muligt er
identiske med reglerne for de forsikrede ledige i lov om ar-
bejdsløshedsforsikring m.v. og i regler udstedt i medfør he-
raf. Der var derfor behov for at fastsætte detailregler om
bl.a. placering, afvikling og forældelse af sanktionerne for
selvforskyldt ledighed og manglende rådighed og udnyttelse
af arbejdsmulighederne.

Bemyndigelsen skal sikre, at der kan udstedes regler, der
præciserer gældende regler og praksis på området i forhold
til kontanthjælpsmodtagere. Bemyndigelsen er ikke udnyt-
tet.

Datatilsynet vil blive hørt, når bemyndigelsen udmøntes i
bekendtgørelsesform, jf. persondatalovens § 57.

Til § 69 h

Efter den gældende lovs § 44 a kan opholdskommunen uden
forudgående samtykke fra den, der søger om eller modtager
kontanthjælp, forlange, at den tidligere opholdskommune gi-
ver oplysninger om sanktioner efter den gældende lovs §§
36 – 43, hvis oplysningerne herom aktuelt er nødvendige for
opholdskommunens behandling af sagen. Uanset mulighe-
den for at indhente oplysninger uden samtykke skal op-
holdskommunen forsøge at få samtykke til at indhente op-
lysningerne.

Det betyder, at hvis en person ikke giver samtykke til, at op-
lysningerne kan indhentes, kan opholdskommunen uden
personens samtykke anmode om, at den tidligere opholds-
kommune videregiver oplysninger om tidligere sanktioner,
der fortsat er nødvendige og relevante i forhold til opholds-
kommunens sagsbehandling i forhold til en konkret afgørel-
se. Der skal således ikke videregives oplysninger om tidlige-
re sanktioner, hvis oplysningerne ikke vil være nødvendige
og relevante for en afgørelse, som kommunen skal træffe.
Det vil fx være tilfældet, hvis det er mere end fem år siden,
at personen har fået en sanktion for ikke at have overholdt
sin oplysningspligt ved ikke at give kommunen oplysninger
om arbejde samtidigt med, at pågældende har modtaget kon-
tanthjælp, da der i så fald ikke er mulighed for at give en
gentagelsessanktion. Det er den nuværende opholdskommu-
ne, der vurderer, om oplysningerne om sanktioner er nød-
vendige og aktuelle for opholdskommunens behandling af
sagen. Opholdskommunen må alene indhente oplysninger,
der er nødvendige, relevante og tilstrækkelige for at træffe
afgørelse i en aktuel sag.

En tilsvarende bestemmelse foreslås i lovens § 69 h at skulle
gælde for modtagere af ressourceforløbsydelse for så vidt
angår oplysninger om sanktioner efter lovens §§ 69 b-f.

Når opholdskommunen indhenter oplysninger fra den tidli-
gere opholdskommune, skal opholdskommunen sikre, at op-
lysningspligten i persondatalovens § 29 overholdes.

Lovforslaget vurderes at fravige persondatalovens § 8, stk.
3, idet den tidligere opholdskommune med henvisning til
den foreslåede bestemmelse vil skulle videregive oplysnin-
ger om eventuelle sanktioner uden at foretage en vurdering
af, om betingelserne i persondatalovens § 8, stk. 3, er op-
fyldt.

§ 8, stk. 3, blev indsat i persondataloven med henblik på at
yde en ekstra beskyttelse, når forvaltningsmyndigheder, der
arbejder inden for det sociale område, skal videregive føl-
somme oplysninger om fx væsentlige sociale problemer og
andre rent personlige forhold.

Fravigelsen af persondatalovens § 8, stk. 3, skønnes at være
nødvendig og proportional, fordi oplysningerne ikke kan
indhentes på anden måde, hvis personen ikke giver samtyk-
ke til, at opholdskommunen kan indhente oplysningerne. I
den forbindelse skal der gøres opmærksom på, at opholds-
kommunen skal anmode personen om samtykke til at ind-
hente oplysninger om sanktioner efter §§ 36-43 i lov om ak-
tiv socialpolitik eller integrationslovens §§ 29-31 a, før op-
lysningerne kan indhentes uden samtykke.

Til § 69 i

Kapitel 11 og 12 i loven omhandler henholdsvis hvordan
udbetaling af kontanthjælp sker samt i hvilke situationer der
kan ske tilbagebetaling af hjælpen, herunder særlig støtte ef-
ter § 34.

Da ressourceforløbsydelse så vidt muligt skal følge samme
regler som kontanthjælp, dog uden at være ægtefælle- eller
formueafhængig, foreslås det, at kapitel 11 og 12 finder til-
svarende anvendelse for personer, der modtager ressource-
forløbsydelse.

Til nr. 11 og 12 (§ 74 a)

Efter de gældende regler har personer, der er visiteret til
fleksjob, ret til ledighedsydelse, hvis de opfylder betingel-
serne i § 74 a, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. En person
skal ved visitationen være berettiget til at modtage dagpenge
efter lov om sygedagpenge eller om lov ret til orlov og dag-
penge ved barsel, modtage sygedagpenge, deltage i revalide-
ring efter en jobplan efter § 27 og § 28, stk. 2, i lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats eller modtage ledighedsydelse
efter ansættelse i ustøttet beskæftigelse. Hvis disse betingel-
ser ikke er opfyldt, modtager personen, der er visiteret til
fleksjob, kontanthjælp, jf. §§ 11 og 25, eller hvis betingel-
serne for kontanthjælp ikke er opfyldt, særlig ydelse efter §
74 i.

Efter de gældende regler i § 74 d, stk. 2, i lov om aktiv so-
cialpolitik udgør ledighedsydelsen et beløb, der svarer til,
hvad den pågældende i gennemsnit har modtaget i arbejds-
indtægt eller anden indtægt, der træder i stedet for arbejds-
indtægt, i de forudgående tre måneder. Ydelsen kan ikke ud-
gøre mere end 91 pct. eller mindre end 82 pct. af arbejdsløs-
hedsdagpengenes højeste beløb, jf. § 47 i lov om arbejdsløs-
hedsforsikring m.v.
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Det foreslås, at alle fleksjobvisiterede fremover skal modta-
ge ledighedsydelse, men på forskelligt niveau afhængigt af
deres hidtidige forsørgelsesgrundlag. Hvis betingelserne i
forslaget til § 74 a, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik, er op-
fyldt, modtager den fleksjobvisiterede ledighedsydelse med
et beløb, der svarer til 89 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes
højeste beløb. Betingelserne i lovens § 74 a, stk. 2, er, at en
person ved visitationen til fleksjob ville være berettiget til at
modtage dagpenge efter lov om sygedagpenge eller om lov
ret til orlov og dagpenge ved barsel, modtager sygedagpen-
ge, deltager i revalidering efter en jobplan efter § 27 og §
28, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller mod-
tager ledighedsydelse efter ansættelse i ustøttet beskæftigel-
se.

Hvis betingelserne i stk. 2 ikke er opfyldt, modtager en per-
son, der er visiteret til fleksjob og er forsørger, ledigheds-
ydelse med et beløb, der svarer til den kontanthjælp, der
ydes til personer, der er forsørgere, eller, hvis personen ikke
er forsørger, med et beløb, der svarer til den kontanthjælp,
der ydes til personer, der ikke er forsørgere, jf. forslag til §
74 a, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik.

En person, som bliver ledig efter et fleksjob, vil uanset, at
fleksløntilskuddet på baggrund af lønindkomst har været
fuldt aftrappet, være berettiget til ledighedsydelse, i det om-
fang den pågældende opfylder betingelserne for fleksjob,
herunder at personen står til rådighed for fleksjob.

Hvis baggrunden for, at den pågældende har haft en lønind-
tægt på 36.352 kr. eller derover, er, at den pågældende har
arbejdet i et omfang, der medfører, at den pågældende ikke
længere kan anses for berettiget til fleksjob, kan den pågæl-
dende få ledighedsydelse efter de gældende regler i § 74 f
og § 74 g i lov om aktiv socialpolitik om ledighedsydelse til
personer, der ikke er visiteret til fleksjob.

Ledighedsydelsen er uafhængig af formue og ægtefællens
indkomst.

Efter de gældende regler kan fleksjobvisiterede, der ikke op-
fylder betingelserne for at modtage ledighedsydelse, optjene
retten til ledighedsydelse ved at være ansat i et fleksjob i 9
måneder inden for de seneste 18 måneder. Tilsvarende gæl-
der for personer, der har mistet retten til ydelsen, jf. § 77 a,
stk. 5.

Efter forslaget vil det være muligt at optjene retten til ledig-
hedsydelse efter den høje sats, jf. stk. 2, ved at opfylde et
beskæftigelseskrav. For at optjene retten til ledighedsydelse
skal man have været ansat i et fleksjob i 9 måneder inden for
de seneste 18 måneder, jf. forslaget til lovens § 74 a, stk. 4.
Der er ikke noget krav til antallet af ugentlige arbejdstimer.

Personer, der modtager tilbud om støtte i form af tilskud til
at bevare deres selvstændige virksomhed, jf. forslaget til §
70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, bliver ikke vi-
siteret efter de samme regler som lønmodtagere. Efter for-
slaget til § 74 a, stk. 5, i lov om aktiv socialpolitik, vil de
derfor alene have ret til ledighedsydelse ved ophør af deres

selvstændige virksomhed, hvis de pågældende er visiteret til
fleksjob som lønmodtager efter reglerne i forslaget til § 70 a
i lov om aktiv socialpolitik.

Efter de gældende regler i lovens § 74 d, stk. 6, offentliggør
beskæftigelsesministeren endvidere størrelsen på det beløb,
der kan udbetales i ledighedsydelse. Dette videreføres i for-
slaget til § 74 a, stk. 10, i lov om aktiv socialpolitik.

Der foretages en konsekvensændring i forslaget til § 74 a,
stk. 9, i lov om aktiv socialpolitik som følge af, at reglerne
om rådighed og sanktioner nyaffattes, jf. forslagets § 3, nr.
20.

Efter forslaget til § 74 a, stk. 10, skal beskæftigelsesministe-
ren bekendtgøre størrelsen af ledighedsydelsen efter stk. 2
og 3.

Til nr. 13 (§ 74 b)

I lighed med de gældende regler i § 74 b, stk. 1, i lov om
aktiv socialpolitik, vil det fortsat være en betingelse for at
kunne modtage ledighedsydelse, at den pågældende opfyl-
der betingelserne for at få et fleksjob og står til rådighed ef-
ter reglerne i §§ 75-77 b, jf. forslagets § 3, nr. 20.

Forslaget til ophævelse af § 74 b, stk. 1, nr. 2-5, og stk. 2-6,
i loven, er en konsekvens af forslagets § 3, nr. 22, som inde-
bærer, at reglerne om rådighed og sanktioner for modtagere
af ledighedsydelse nyaffattes og flyttes til et nyt afsnit.

Efter de gældende regler i § 74 b, stk. 7, i lov om aktiv so-
cialpolitik kan en modtager af ledighedsydelse ikke længere
modtage ledighedsydelse, når den pågældende i sammenlagt
seks måneder har modtaget ledighedsydelse efter at have nå-
et fleksydelsesalderen efter lov om fleksydelse.

Med forslaget til § 74 b, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik,
får den fleksjobvisiterede, der modtager ledighedsydelse
med henholdsvis 89 pct. af højeste dagpengesats eller et be-
løb, der svarer til kontanthjælpssatsen for forsørgere, ret til
denne ydelse i sammenlagt 6 måneder efter, at den fleksjob-
visiterede har nået fleksydelsesalderen, jf. lov om fleksydel-
se. Ved ledighed herefter modtager den fleksjobvisiterede
ledighedsydelse svarende til et beløb, der svarer til kontant-
hjælpssatsen for voksne ikke-forsørgere frem til folkepensi-
onsalderen, eller til de overgår til fleksydelse.

Hvis en person modtager ledighedsydelse efter § 74 a, stk.
3, nr. 2, og den pågældende har forsørgerpligt over for børn,
kan denne få ledighedsydelse suppleret med kontanthjælp
op til forsørgersatsen, hvis betingelserne for at modtage
kontanthjælp er opfyldt.

Med lovforslaget er alle personer, der er visiteret til flek-
sjob, dermed sikret et forsørgelsesgrundlag frem til de når
folkepensionsalderen.

Til nr. 14 (§ 74 d)
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Efter de gældende regler sker der fradrag i ledighedsydelsen
for et eventuelt kortvarigt arbejde efter lovens § 74 d, stk. 3.
Kommunen foretager en beregning af ledighedsydelsens
størrelse forud for hver udbetaling, der er baseret på oplys-
ninger om fradrag for arbejdsindkomst og anden indkomst,
fx pensionsudbetalinger i ydelsesperioden. Fradraget i ledig-
hedsydelsen sker i forhold til den arbejdstid, som den pågæl-
dende har arbejdet i ugen i forhold til 37 timer, jf. § 74 d,
stk. 5, i lov om aktiv socialpolitik.

Det foreslås i § 74 d, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik, at
der i lighed med tidligere skal ske fradrag i ledighedsydel-
sen for lønindkomst og anden indkomst, der træder i stedet
for lønindkomst, når en person har arbejde af kortere varig-
hed. Det foreslås, at beregningen af fradraget i ledighedsy-
delsen sker efter de samme principper, som anvendes ved
beregningen af det tilskud, der udbetales til personer, der er
ansat i fleksjob. Det betyder, at der foretages et fradrag på
30 pct. op til en A-indkomst, hvor der skal betales AM-bi-
drag herunder personens eget og arbejdsgiverens pensions-
bidrag m.v. før skat på 13.000 kr. pr. måned (2012-pl) og
derefter et fradrag på 55 pct., hvis den samlede arbejdsind-
komst før skat overstiger 13.000 kr. inkl. pension pr. måned
(2012-pl).

Hvis en person har arbejde samtidig med udbetaling af le-
dighedsydelse, skal kommunen vurdere, om beskæftigelsen
skal betragtes som et fleksjob.

Det følger af forslaget til lovens § 74 d, stk. 3, at kommunen
udbetaler ledighedsydelse bagud i den følgende måned på
baggrund af oplysninger fra indkomstregistret, jf. lov om et
indkomstregister samt oplysninger om modtagerens af ledig-
hedsydelse eget og arbejdsgiverens pensionsbidrag, lønind-
komst, indkomst fra selvstændig bibeskæftigelse eller pensi-
onsudbetaling fra udlandet.

Ved beregningen ses der bort fra arbejdsfrie indtægter fx er-
statninger, herunder erstatninger udbetalt efter lov om ar-
bejdsskadesikring. Der henvises til lovforslagets bemærk-
ninger til § 1, nr. 41 til § 70 f om flekslønstilskud.

Da oplysningerne om indkomst sjældent vil være tilgængeli-
ge på opgørelsestidspunktet, sker fradraget i ydelsen for-
skudt i forhold til den aktuelle måned. Fradrag for arbejde
m.v. vil derfor først finde sted i ydelsen i den næstfølgende
måned.

Det foreslås i § 74 d, stk. 4, at modtageren af ledighedsydel-
se får pligt til at oplyse kommunen om sit eget og arbejdsgi-
verens bidrag til en pensionsordning, der er oprettet som led
i et ansættelsesforhold. For kommunens indhentelse af andre
oplysning om løn og arbejdsindtægter henvises til bemærk-
ninger til lovforslagets § 1, nr. 41 til § 70 f. Der henvises
endvidere til lovforslaget § 3, nr. 23, til § 91 i lov om aktiv
socialpolitik vedrørende tilbagebetaling af ydelser, når op-
lysningspligten ikke er overholdt.

Efter de gældende regler har beskæftigelsesministeren be-
myndigelse til at fastsætte regler for beregning af ledigheds-

ydelse, herunder regler om fradrag i ledighedsydelse. Denne
bemyndigelse videreføres med forslaget til § 74 d, stk. 5, i
lov om aktiv socialpolitik, og vil blive udnyttet til at fastsæt-
te regler for indtægter m.v. i samme omfang som efter de
gældende regler.

Til nr. 15 og 16 (§ 74 e)

Efter de gældende regler kan der i det ferieår, hvor personen
opnår ret til ledighedsydelse, eller hvor den pågældende før-
ste gang ansættes i et fleksjob, udbetales
– 15 feriedage, hvis ansættelsen er sket, eller retten til le-

dighedsydelse er opnået i perioden 1. maj til 31. juli,
– 10 feriedage, hvis ansættelsen er sket, eller retten til le-

dighedsydelse er opnået i perioden 1. august til 31. de-
cember, eller

– 5 feriedage, hvis ansættelsen er sket, eller retten til le-
dighedsydelse er opnået i perioden 1. januar til 30. april.

Efter forslaget til § 74 e, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik
skal personer, der modtager ledighedsydelse eller bliver an-
sat i fleksjob, fortsat have ret til at holde ferie med ledig-
hedsydelse. I det ferieår, hvor personen opnår ret til ledig-
hedsydelse, eller hvor den pågældende første gang ansættes
i et fleksjob, udbetales ledighedsydelse med det beløb, som
den pågældende er berettiget til efter § 74 a, stk. 2 og 3:
– 15 feriedage, svarende til sammenlagt tre ugers ferie,

hvis ansættelsen er sket, eller retten til ledighedsydelse
er opnået i perioden 1. maj til 31. juli,

– 10 feriedage, svarende til sammenlagt to ugers ferie,
hvis ansættelsen er sket, eller retten til ledighedsydelse
er opnået i perioden 1. august til 31. december, eller

– fem feriedage, svarende til sammenlagt en uges ferie,
hvis ansættelsen er sket, eller retten til ledighedsydelse
er opnået i perioden 1. januar til 30. april.

Hvis den ansatte i et fleksjob arbejder under 5 dage om
ugen, har den ansatte i et fleksjob ret til at holde 5 ugers fe-
rie i alt, dvs. at ferien dækker både arbejdsdage og arbejds-
frie dage. Dette er nu præciseret ved formuleringen om, at
ferien skal svare til et sammenlagt ugeantal.

Ledighedsydelsen udbetales med det beløb, som den pågæl-
dende i øvrigt er berettiget til at modtage i ledighedsydelse,
jf. forslaget til § 74 e, stk. 6, i lov om aktiv socialpolitik. Det
tydeliggøres i bestemmelsens sidste punktum, at ledighedsy-
delsen ikke nedsættes med beløb, som den pågældende
modtager fra arbejdsgiver eller Lønmodtagernes Garanti-
fond.

Til nr. 17 ( § 74 f)

Efter de gældende regler i § 74 f, stk. 2, i lov om aktiv so-
cialpolitik, er det en betingelse for retten til ledighedsydelse,
at personen var berettiget til ledighedsydelse ved overgang
til ustøttet beskæftigelse, eller at personen har været ansat i
fleksjob efter kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats eller ustøttet beskæftigelse efter ophør af fleksjob i sam-
menlagt 9 måneder inden for de seneste 18 måneder.
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Efter forslaget til § 74 f, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik,
kan en person, der har været ansat i ustøttet beskæftigelse,
ligesom i dag, modtage ledighedsydelse, jf. forslaget til § 74
a, stk. 2 og 3, og § 74 d i lov om aktiv socialpolitik. Pågæl-
dende kan modtage ledighedsydelse efter lovens § 74 a, stk.
2, når den pågældende har været ansat i ustøttet beskæftigel-
se i sammenlagt 9 måneder inden for 18 måneder.

Til nr. 18 (§ 74 g)

Efter de gældende regler i § 74 g, stk. 5, i lov om aktiv so-
cialpolitik kan en modtager af ledighedsydelse ikke længere
modtage ledighedsydelse, når den pågældende i sammenlagt
6 måneder har modtaget ledighedsydelse efter at have nået
fleksydelsesalderen efter lov om fleksydelse.

Med forslaget til § 74 g, stk. 5, i lov om aktiv socialpolitik,
får en person, der modtager ledighedsydelse med henholds-
vis 89 pct. af højeste dagpengesats eller et beløb, der svarer
til kontanthjælpssatsen for forsørgere efter lovens § 74 a,
stk., 3, nr. 2, ret til denne ydelse i sammenlagt 6 måneder ef-
ter, at den pågældende har nået fleksydelsesalderen. Ved le-
dighed herefter modtager den pågældende ledighedsydelse
svarende til et beløb, der svarer til kontanthjælpssatsen for
voksne ikke-forsørgere, frem til de ikke længere opfylder
betingelserne for ledighedsydelse i den gældende § 74 f, stk.
1, i lov om aktiv socialpolitik, eller hvis de fortsat har ret til
ledighedsydelse, frem til de når folkepensionsalderen.

Til nr. 19 (§ 74 i)

Som en konsekvens af at alle personer, der er visiteret til
fleksjob, bliver berettiget til ledighedsydelse, jf. §§ 74 a og
74 d, ophæves overskriften til § 74 i om særlig ydelse.

Til nr. 20 (§§ 75-77 b)

Som en konsekvens af at alle personer, der er visiteret til
fleksjob, bliver berettiget til ledighedsydelse, jf. §§ 74 a og
74 d, ophæves § 74 i om særlig ydelse.

Det foreslås, at de gældende bestemmelser om rådighed og
sanktioner ved manglende udnyttelse af arbejdsmuligheder-
ne i § 74 b, stk. 1, nr. 3-5, og stk. 2-6, i lov om aktiv social-
politik erstattes af nye bestemmelser.

Baggrunden for forslaget til § 3, nr. 20, er dels, at ledige
fleksjobvisiterede fremover skal være aktivt jobsøgende og
dels, at reglerne om selvforskyldt ledighed så vidt muligt
skal kunne sidestilles med reglerne for modtagere af ar-
bejdsløshedsdagpenge.

Samtidig er det vigtigt, at reglerne om sanktioner ved man-
glende udnyttelse af arbejdsmulighederne medfører, at sank-
tionerne gives så tæt som muligt på den hændelse, der udlø-
ser sanktionen, og at reglerne er lette at forstå og administre-
re, så de anvendes mere konsekvent i kommunerne, og at
modtagerens forståelse af sanktionen øges, så den pågælden-
de også i højere grad vil reagere på sanktionen og ændre ad-
færd.

Til § 75

Efter de gældende regler om rådighed i § 74 b, stk. 1, nr.
3-5, og stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, er det en betingel-
se for at kunne modtage ledighedsydelse, at den pågældende
står til rådighed for fleksjob. Hvis der opstår tvivl om rådig-
heden, skal kommunen vurdere denne fx ved anvendelse af
tilbud efter kapitel 10 eller 11 i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats. Dette følger af § 74 b, stk. 3, i loven. Her frem-
går det endvidere, at hvis en modtager af ledighedsydelse ik-
ke står til rådighed, mister den pågældende retten til ledig-
hedsydelse.

Stk. 1

Efter forslaget til § 75, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik,
fremgår det i lighed med tidligere, at en person, der modta-
ger ledighedsydelse skal tage imod et rimeligt tilbud om
fleksjob samt tage imod rimelige tilbud efter lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats samt andre tilbud, som kan forbedre
muligheden for at finde arbejde.

Samtidig skal modtageren af ledighedsydelse møde til de
samtaler, som den pågældende bliver indkaldt til. Det gæl-
der cv-samtaler, jobsamtaler i det individuelle kontaktforløb,
møder i rehabiliteringsteamet, samtaler om rådighedsvurde-
ring og opfølgningssamtaler efter § 74 c i lov om en aktiv
socialpolitik. Det er endvidere en betingelse for at modtage
ledighedsydelse, at personen deltager aktivt i de tilbud, som
kommunen har givet.

En person, der modtager ledighedsydelse, får som noget nyt
pligt til at være aktivt jobsøgende. Kravene til den aktive
jobsøgning skal være tilpasset til, at vilkårene for modtagere
af ledighedsydelse ikke er de samme som for andre ledige.

Kommunerne skal i lighed med i dag fortsat yde en aktiv
indsats for at bringe modtagere af ledighedsydelse tættere på
arbejdsmarkedet, herunder ved at bistå med jobsøgning og
kontakter til virksomheder. Det er dog samtidigt vigtigt, at
også personer, der er visiteret til fleksjob, selv deltager ak-
tivt i arbejdet med at finde fleksjob.

Som noget nyt skal en modtager af ledighedsydelse lægge
sit cv på Jobnet senest 3 uger efter, at den pågældende har
fået ret til ledighedsydelse. Der henvises til lovforslagets be-
mærkninger til § 1, nr. 47.

Stk. 2

Efter forslaget til § 75, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik,
skal kommunen i lighed med, hvad der gælder i dag, afprøve
personens rådighed, hvis der opstår tvivl om denne. Det kan
ske ved at anvende tilbud efter kapitel 10 og 11 i lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats. Tvivl om rådighed kan fx opstå
i forbindelse med kommunens opfølgning på, om personen
opfylder betingelserne for et fleksjob. Der kan endvidere op-
stå tvivl om rådigheden, hvis en person afslår et rimeligt til-
bud om fleksjob, eller hvis personen gentagne gange melder
sig syg, når personen skal møde til samtaler eller får et til-
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bud om fleksjob eller tilbud efter lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats eller andre tilbud, der kan forbedre den pågæl-
dendes muligheder for at få et fleksjob.

Til § 76

Stk. 1

Der har ikke tidligere været krav om, at en person, der mod-
tager ledighedsydelse, skulle være aktivt jobsøgende i lighed
med, hvad der gælder for forsikrede ledige. Med ”Aftale om
en reform af førtidspension og fleksjob” skal en modtager af
ledighedsydelse fremover være aktivt jobsøgende, jf. forsla-
get til § 75, stk. 1, nr. 1.

Hvis kommunen er i tvivl om, hvorvidt en modtager af le-
dighedsydelse er aktivt jobsøgende, skal kommunen give
den pågældende en frist på op til 3 måneder til at dokumen-
tere, at den pågældende er aktivt jobsøgende. Dette gælder
fx, hvis der er tvivl om, hvorvidt jobsøgningen er tilstrække-
lig seriøs, realistisk og bred. Der er fx tvivl om seriøsiteten
af jobsøgning, hvis personen i overvejende grad har sendt
ansøgninger via et jobsøgningsprogram eller alene har sendt
sit cv som ansøgning til job, hvor det er kutyme at sende en
egentlig ansøgning.

Der skal i forbindelse med afgørelsen om, at der gives en
frist til at bevise den aktive jobsøgning, lægges en plan for
personens jobsøgning i fristperioden. I denne plan kan indgå
antallet af ansøgninger, som den pågældende skal sende, in-
den for hvilke ansættelsesområder, der skal søges fleksjob
m.v. Kommunen skal endvidere vejlede personen om, hvor-
dan de kan finde fleksjob, give tilbud om kurser i jobsøg-
ning m.v.

Når fristperioden udløber, skal kommunen vurdere, om den
pågældende er aktivt jobsøgende, eller, hvis planen ikke er
fulgt, hvorvidt den pågældende har haft en rimelig grund til
ikke at følge planen fx sygdom. Hvis kommunen vurderer,
at personen ikke er aktivt jobsøgende, mister den pågælden-
de retten til ledighedsydelse.

Ved rådighedsvurderingen efter fristens udløb skal det ind-
gå, om modtageren af ledighedsydelse har deltaget i samta-
ler, aktiviteter og tilbud, som kommunen har indkaldt til.

Hvis planen ikke er fulgt, og der ikke er en rimelig grund til
dette, skal kommunen træffe afgørelse om, at ledighedsydel-
sen ophører. Dette følger af forslaget til § 76, stk. 1.

Stk. 2

Det fremgår af forslaget til § 76, stk. 2, at når en person har
mistet retten til ledighedsydelse, kan personen igen få ledig-
hedsydelse, når personen på ny har opfyldt kravet om at væ-
re ansat i et fleksjob i 9 måneder inden for de seneste 18 må-
neder efter at have mistet retten til ledighedsydelse.

Til § 77

Stk. 1

Efter de gældende regler, skal en person, der modtager le-
dighedsydelse deltage i opfølgningssamtaler efter § 74 c i
lov om aktiv socialpolitik og samtaler i det individuelle kon-
taktforløb efter § 73 a i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats. Hvis en person afslår eller udebliver fra en opfølg-
ningssamtale efter § 74 c eller fra en samtale i det individu-
elle kontaktforløb efter § 73 a i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats, kan personen ikke få ledighedsydelse i 3 uger.

Hvis en person inden for 12 måneder efter hændelsen igen
afslår eller udebliver fra en af de nævnte samtaler, mister
personen retten til ledighedsydelse, jf. § 74, stk. 5, i lov om
aktiv socialpolitik. Dette gælder dog ikke, hvis personen har
en gyldig grund til afslaget eller udeblivelsen.

Med forslaget til § 77, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik,
bliver sanktionsreglerne sidestillet med reglerne i lov om ar-
bejdsløshedsforsikring m.v. Det betyder, at en person, der
uden rimelig grund udebliver fra en jobsamtale, et møde i
rehabiliteringsteamet, en samtale om rådighedsvurdering el-
ler en opfølgningssamtale efter § 74 c i lov om aktiv social-
politik, ikke kan modtage ledighedsydelse fra det tidspunkt,
hvor samtalen skulle have fundet sted, og indtil den pågæl-
dende genopretter kontakten til kommunen. Hvis den pågæl-
dende kontakter kommunen samme dag, som samtalen skul-
le have fundet sted, men efter samtale skulle være påbe-
gyndt, kan personen ikke modtage ledighedsydelse for den-
ne dag. Baggrunden for dette er, at personen i den periode,
hvor pågældende er udeblevet, ikke udnytter sine arbejds-
muligheder aktivt.

Kontakten kan fx genoprettes ved, at pågældende møder op
på kommunen. Den kan også genoprettes ved telefonisk
kontakt eller ved at svare på kommunens partshøring m.v.

Kommunen kan også give en sanktion, hvis en person, der
modtager ledighedsydelse, er indkaldt til samtalerne digitalt
via Min Side på Jobnet, jf. § 10 a i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats, og den pågældende udebliver fra samtalen.

Hvis det er en anden aktør, jf. § 4 b i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats, der skulle have afholdt jobsamtalen, fin-
der reglerne tilsvarende anvendelse. Det er kommunen, som
træffer afgørelse om fradraget i hjælpen på baggrund af
meddelelse fra anden aktør om udeblivelse fra disse samta-
ler uden rimelig grund.

Stk. 2

Efter de gældende regler er der ikke stillet krav om, at en
modtager af ledighedsydelse skal lægge sit cv i Jobnet se-
nest 3 uger efter at den pågældende har fået ret til ledigheds-
ydelse.

Da der nu stilles krav om indlæggelse af cv i Jobnet foreslås
det i § 77, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik, at hvis en mod-
tager af ledighedsydelse ikke har lagt sit cv i Jobnet retti-
digt, dvs. senest 3 uger efter at have opnået ret til ledigheds-
ydelse, kan den pågældende ikke modtage ledighedsydelse
fra det tidspunkt, hvor cv’et skulle være lagt i Jobnet, og
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frem til det sker. Hvis baggrunden for, at modtageren af le-
dighedsydelse ikke har lagt sit cv rettidigt ind, skyldes fx it-
nedbrud eller andre forhold, der ikke skyldes personens for-
hold, skal der ikke gives en sanktion.

I det omfang en modtager af ledighedsydelse har behov for
det, skal kommunen bistå den pågældende med at lægge sit
cv i Jobnet.

Stk. 3

Efter de gældende regler er der i dag ikke krav om, at en
person skal lægge sit cv i Jobnet og have en cv-samtale.

Med forslaget til § 77, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik,
bliver sanktionsreglerne sidestillet med reglerne i lov om ar-
bejdsløshedsforsikring m.v. Det betyder, at en person, der
uden rimelig grund udebliver fra en cv-samtale, ikke kan
modtage ledighedsydelse fra det tidspunkt, hvor samtalen
skulle have fundet sted, og indtil den pågældende genopret-
ter kontakten til kommunen. Hvis den pågældende kontakter
kommunen samme dag, som samtalen skulle have fundet
sted, men efter samtalen skulle være påbegyndt, kan perso-
nen ikke modtage ledighedsydelse for denne dag. Baggrun-
den for dette er, at personen i den periode, hvor pågældende
er udeblevet, ikke udnytter sine arbejdsmuligheder aktivt.

Kontakten kan fx genoprettes ved, at pågældende møder op
på kommunen. Den kan også genoprettes ved telefonisk
kontakt eller ved at svare på kommunens partshøring m.v.

Kommunen kan også give en sanktion, hvis en person, der
modtager ledighedsydelse, er indkaldt til samtalerne digitalt
via Min Side på Jobnet, jf. § 10 a i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats, og den pågældende udebliver fra samtalen.

Hvis det er en anden aktør, jf. § 4 b i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats, der skulle have afholdt jobsamtalen, fin-
der reglerne tilsvarende anvendelse. Det er kommunen, som
træffer afgørelse om fradraget i hjælpen på baggrund af
meddelelse fra anden aktør om udeblivelse fra disse samta-
ler uden rimelig grund.

Til § 77 a

Efter den gældende sanktionsregel i § 74 d, stk. 4, i lov om
aktiv socialpolitik, mister en person retten til ledighedsydel-
se i 5 uger, hvis personen uden en gyldig grund afslår et ri-
meligt tilbud om fleksjob. Hvis en person inden for 12 må-
neder efter hændelsen igen uden en gyldig grund afslår et ri-
meligt tilbud om fleksjob, mister personen retten til ledig-
hedsydelse.

Hvis en person uden en gyldig grund ophører i et fleksjob,
mister den pågældende retten til ledighedsydelse.

En person, som har mistet retten til ledighedsydelse, kan
igen få ledighedsydelse, når den pågældende har været ansat
i et fleksjob i 9 måneder inden for de seneste 18 måneder.
Kun ansættelser i fleksjob efter, at den pågældende har mi-

stet retten til ledighedsydelse tæller med ved opgørelsen af
de 9 måneder inden for de seneste 18 måneder.

Stk. 1 og 2

For at harmonisere reglerne om selvforskyldt ledighed for
personer, der modtager ledighedsydelse, med reglerne, der
gælder for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, foreslås
det, jf. forslaget til § 77 a, at en person, der ophører i eller
afslår et fleksjob uden en rimelig grund, ikke kan modtage
ledighedsydelse i 3 uger. Det samme er tilfældet, hvis en
person, der modtager ledighedsydelse, ophører i eller afslår
et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller an-
dre tilbud, der forbedrer den pågældendes mulighed for at få
et fleksjob.

En sanktion kan kun gives, hvis personen er blevet tilbudt et
fleksjob eller har fået et tilbud efter lov om en aktiv beskæf-
tigelsesindsats eller andre tilbud, der kan forbedre den på-
gældendes mulighed for at få arbejde. Det skal af tilbuddet
om fleksjob fremgå, hvilke arbejdsfunktioner personen skal
udføre, personens arbejdstid, arbejdsbelastning, skånehen-
syn, løn- og ansættelsesvilkår m.v. Hvis disse forhold ikke
er beskrevet i tilbuddet, vil det ikke være muligt at vurdere,
om tilbuddet er rimeligt i forhold til modtageren af tilbuddet
om fleksjob.

Hvis en person ophører i eller afslår et tilbud om fleksjob,
skal kommunen træffe afgørelse om, at den pågældende ik-
ke kan modtage ledighedsydelse i 3 uger, jf. forslaget til §
77 a, stk.1, i lov om aktiv socialpolitik.

Hvis en person uden en rimelig grund ophører i eller afviser
et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller an-
dre tilbud, der kan forbedre mulighederne for at få arbejde,
kan den pågældende ikke modtage ledighedsydelse i 3 uger,
jf. forslaget til § 77 a, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik.

Hvis personen uden en rimelig grund ophører i eller afslår et
fleksjob, er personen selvforskyldt ledig. Ved selvforskyldt
ledighed forstås, at personen på grund af sine egne forhold,
og uden at der er en rimelig grund, er ophørt i eller har afslå-
et fleksjobbet. Der kan være tale om selvforskyldt ledighed,
både når ophøret skyldes egen opsigelse, og når den flek-
sjobvisiterede er blevet afskediget. Kommunen skal derfor
altid foretage en konkret vurdering af, om personen har en
rimelig grund til at opsige arbejdet, eller om afskedigelsen
beror på personens egne forhold. Dette kan fx være tilfæl-
det, hvis den fleksjobvisiterede udebliver fra sit arbejde
uden at give meddelelse om dette eller trods flere advarsler
fortsætter med at komme for sent uden en undskyldelig
grund. Hvis personen afskediges på grund af ordremangel,
materialemangel eller lignende, er der ikke tale om selvfor-
skyldt ledighed.

I en vurdering af, om en person er selvforskyldt ledig ved
ophør i eller afslag på et fleksjob, skal altid indgå de konkre-
te forhold, der har ført til ophøret eller afslaget. Det kan fx
være, om der ligger en aftale med arbejdsgiveren om, at på-
gældende kan holde ferie ud over, hvad ferieloven tillader.
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Hvis arbejdsgiveren efterfølgende afskediger den fleksjobvi-
siterede på denne baggrund, vil personen ikke være selvfor-
skyldt ledig, da årsagen til afskedigelsen ikke alene beror på
personens forhold.

Hvis en person har gentagne udeblivelser fra et tilbud, kan
det medføre, at den pågældende kan anses for ophørt i til-
buddet. Det vil fx være tilfældet, hvis formålet med tilbud-
det ikke kan opnås på grund af gentagne udeblivelser. Når
det skal vurderes, om gentagne udeblivelser skal sidestilles
med ophør i et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats eller andre tilbud, bør flere forhold indgå i vurderin-
gen. Udeblivelsernes omfang i forhold til månedens samlede
tilbud indgår som en vigtig del af denne vurdering. Men her-
udover kan indgå, om personen møder i tilbuddet, men ikke
vil deltage i aktiviteterne eller opfører sig på en måde, som
virker forstyrrende på andre kursister, hvilket kan sidestilles
med en udeblivelse. Det samme gør sig gældende, hvis per-
sonen møder påvirket op i tilbuddet. Der skal således foreta-
ges en konkret vurdering af dels udeblivelsernes omfang og
dels af, om personen kan siges at deltage i tilbuddet. Det
skal også vurderes, om der er en rimelig grund til udeblivel-
serne.

Med forslaget, ændres der ikke på de rimelige grunde, som
hidtil har været gældende for personer, der er visiteret til
fleksjob. Som en konsekvens af, at der henvises til § 13, stk.
4 og 5, i loven, hvor der anvendes betegnelsen rimelige
grunde, bruges denne formulering nu i stedet for som hidtil
”gyldige grunde”.

De rimelige grunde er:
1) tilbuddet ikke kan anses for et rimeligt tilbud på grund

af forhold, der vedrører tilbuddets indhold,
2) den pågældende ikke kan arbejde på grund af sygdom

eller der er risiko for, at helbredet forringes, hvis det
hidtidige arbejde fortsættes,

3) afstanden mellem bopæl og arbejdssted medfører en
urimelig belastning af den pågældende på grund af
transportvanskeligheder eller den tid, der går til trans-
port,

4) den pågældende har ret til fravær ved graviditet, bar-
sel og adoption, i det omfang der under fravær efter
bestemmelserne i barsellovens § 6, stk. 1 og 2, § 7,
§ 8, stk. 1-6 og 8, § 9, § 13 og § 14, stk. 1 og 2, er ret
til dagpenge ved graviditet, barsel og adoption,

5) den pågældende er nødt til at passe sine børn og der
ikke kan anvises anden pasningsmulighed,

6) den pågældende modtager støtte efter lov om social
service til pasning af handicappet barn eller døende
nærtstående eller efter lov om ret til orlov og dagpen-
ge ved barsel til pasning af alvorligt sygt barn,

7) den pågældende har ret til ferie efter stk. 8 og 9,
8) den pågældende aftjener værnepligt,
9) arbejdet er omfattet af en overenskomstmæssig kon-

flikt eller
10) arbejdet omfatter udvikling og fremstilling af krigs-

materiel.

Kommunen skal endvidere efter § 13, stk. 5, vurdere, om
der i det enkelte tilfælde foreligger andre forhold end de
ovenfor nævnte, der kan begrunde, at den pågældende ikke
har pligt til at udnytte sine arbejdsmuligheder. Det betyder,
at det er et krav, at kommunen altid foretager en konkret
vurdering af, om der foreligger andre forhold end dem, der
er nævnt i § 13, stk. 4, der kan begrunde, at den pågældende
ikke har pligt til at udnytte sine arbejdsmuligheder i forhold
til et fleksjob. Alvorlige psykiske lidelser kan fx i det kon-
krete tilfælde betyde, at der ikke skal gives en sanktion for
ikke at stå til rådighed. Der, hvor en sanktion ikke fremmer
rådigheden for en modtager af ledighedsydelse, skal der ik-
ke gives en sanktion.

Stk. 3

Hvis den pågældende inden for en periode af 12 måneder fra
sidste ophør eller afslag igen uden rimelig grund ophører i
eller afviser et tilbud om fleksjob eller et tilbud efter lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats eller andre tilbud, der kan
forbedre den pågældende mulighed for at få et fleksjob, mi-
ster den pågældende retten til ledighedsydelse, jf. § 77 a,
stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 4

Ved vurderingen af, om en person har afvist et tilbud, ind-
går, om den pågældende har afslået at tage imod et tilbud
om fleksjob eller et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats eller andre tilbud, som forbedrer den pågældendes
mulighed for at få et fleksjob. Herudover indgår også situati-
oner, hvor personens adfærd er af en sådan karakter, at per-
sonen må anses for at have afvist tilbuddet om fleksjob eller
aktive tilbud, fx hvis personen i forbindelse med afgivelsen
af tilbuddet om fleksjob, har så mange forbehold eller krav
til fleksjobbet, at det reelt skal sidestilles med en afvisning
af dette, jf. forslaget til § 77 a, stk. 4, i lov om aktiv social-
politik. Det samme vil gøre sig gældende ved tilbud efter
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.v.

Stk. 5

Efter forslaget til § 77 a, stk. 5, i lov om aktiv socialpolitik,
kan personen igen få ledighedsydelse, når den pågældende
har været ansat i et fleksjob i 9 måneder inden for de seneste
18 måneder efter ophøret eller afslaget.

Til § 77 b

Efter de gældende regler i § 74 b, stk. 1, nr. 3, i lov om aktiv
socialpolitik, skal en person tage imod et rimeligt tilbud ef-
ter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller andre tilbud,
som kan fremme personens muligheder for ansættelse i et
fleksjob. Hvis personen uden en rimelig grund udebliver fra
eller afslår tilbuddet, opstår der tvivl om personens rådig-
hed. I denne situation skal kommunen afprøve personens rå-
dighed, jf. lovens § 74 b, stk. 3. Hvis kommunen vurderer,
at den pågældende ikke står til rådighed, mister personen
retten til ledighedsydelse. Hvis kommunen har indledt en
sag om førtidspension, kan den pågældende forsætte med at
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modtage ledighedsydelse, frem til kommunen har truffet af-
gørelse om, hvorvidt den pågældende er berettiget til pensi-
on eller ej. Hvis der udbetales pension for samme periode,
som der er udbetalt ledighedsydelse for, skal ledighedsydel-
sen tilbagebetales.

Stk. 1

Med forslaget til § 3, nr. 20, til § 77 b, stk. 1, i lov om aktiv
socialpolitik skal kommunen afprøve en modtager af ledig-
hedsydelses rådighed, hvis der opstår tvivl om denne.

Rådighedsafprøvningen kan - som i dag - fx ske ved at give
personen et tilbud efter kapitel 10 eller 11 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats. I vurderingen af, om personen forsat
står til rådighed for et fleksjob, indgår følgende:
– Personens deltagelse i tilbuddet
– Eventuelt fravær
– Tilbagemelding fra tilbudsstedet m.v.

Hvis kommunen vurderer, at en person ikke har vilje til at
overtage et fleksjob og dermed ikke står til rådighed, mister
personen retten til ledighedsydelse. Personen er trods den
manglende rådighed stadig visiteret til et fleksjob. Kommu-
nen kan ikke træffe afgørelse om manglende rådighed for et
fleksjob, alene fordi kommunen eller modtageren af ledig-
hedsydelse ikke kan finde et fleksjob, som personen kan kla-
re. I denne situation skal kommunen vurdere, om personen
stadig opfylder betingelserne for et fleksjob, og træffe afgø-
relse om, at den tidligere visitation til fleksjob ophæves.
Dette kan ske, hvis personen fx er blevet så dårlig, at perso-
nen er berettiget til førtidspension, eller hvis personens hel-
bred fx på grund af nye behandlingsmuligheder er bedret, så
personen ikke længere kan anses for at have en varig og væ-
sentlig nedsættelse af arbejdsevnen.

Der er ikke fastsat en nedre grænse for, hvor meget perso-
nens arbejdsevne skal være nedsat for, at personen kan stå
til rådighed for et fleksjob. Kommunen kan således ikke ale-
ne lægge vægt på, at personens arbejdsevne i tilfælde, hvor
person alene kan arbejde få timer om ugen, men skal også
lægge vægt på, om der er mulighed for, at arbejdsevnen over
tid kan udvikles og dermed forbedres.

Kommunen skal endvidere altid konkret vurdere, om en per-
son har en rimelig grund til ikke at opfylde sin rådigheds-
pligt, før der træffes afgørelse om, at en modtager af ledig-
hedsydelse ikke står til rådighed for et fleksjob, og dermed
mister retten til ledighedsydelse.

Stk. 2

Med forslaget til § 77 b, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik,
fremgår det, i lighed med hvad der gælder i dag, at hvis
kommunen har påbegyndt en sag om førtidspension af egen
drift eller efter ansøgning fra personen, skal der fortsat ud-
betales ledighedsydelse. Ledighedsydelsen kan udbetales, så
længe sagen behandles. Hvis der senere træffes afgørelse
om, at personen er berettiget til førtidspension, og der udbe-

tales pension for samme periode, som der er udbetalt ledig-
hedsydelse for, skal ledighedsydelsen tilbagebetales.

Hvis personen under sagens behandling når fleksydelsesal-
deren, vil personen dog også i denne situation blive omfattet
af varighedsbegrænsningen for ledighedsydelse, jf. forsla-
gets § 3, nr. 13, til § 74 b, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik.
Den pågældende vil i stedet kunne modtage ledighedsydelse
på satsen for kontanthjælp for ikke forsørgere.

Hvis kommunen træffer afgørelse om, at en person ikke kan
få førtidspension, fordi personens arbejdsevne ikke er til-
strækkeligt nedsat eller der fortsat er mulighed for, at den
pågældendes arbejdsevne kan udvikles, kan personen som
udgangspunkt fortsætte på ledighedsydelse, hvis betingelser-
ne for at modtage ledighedsydelse fortsat er opfyldt, herun-
der at personen står til rådighed for fleksjob.

Dette ændres ikke af, at personen klager over kommunens
afgørelse om førtidspension, hvis personen fortsat stiller sig
til rådighed for et fleksjob. En klage kan således ikke i sig
selv skabe tvivl om personens rådighed, men kan kombine-
ret med andre forhold medføre, at kommunen kommer i
tvivl om personens rådighed. I sådanne tilfælde kan jobcen-
teret afprøve personens rådighed, jf. forslagets § 3, nr. 20, til
§ 75, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 3

Det fremgår af forslaget til lovens § 77 b, stk. 3, at når en
person har mistet retten til ledighedsydelse, kan personen
igen få ledighedsydelse, når personen på ny har opfyldt kra-
vet om at være ansat i et fleksjob i 9 måneder inden for de
seneste 18 måneder.

Til nr. 21 og 22 (§ 79, stk. 1 og 3, samt § 80, stk. 1)

Efter § 79 i lov om aktiv socialpolitik indbetales der bidrag
til Arbejdsmarkedets Tillægspension for personer, der mod-
tager kontanthjælp, revalideringsydelse og ledighedsydelse.
Med hjemmel i bemyndigelsesbestemmelsen i lovens § 80,
stk. 3, er der fastsat regler om, at der indbetales det bidrag,
der er fastsat efter § 15, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets
Tillægspension, hvilket i 2012 er 270 kr. pr. måned. Udbeta-
les ydelsen for mindre end en måned, beregnes ATP-bidra-
get forholdsmæssigt.

Det foreslås, at bestemmelsen udvides til, at der også skal
indbetales ATP-bidrag af ydelsen under ressourceforløb.

Det foreslås også, at der ikke skal være en karensperiode for
indbetaling af ATP-bidrag af ydelsen, og at ATP-bidraget fi-
nansieres ved, at ydelsesmodtagere betaler 1/3 af bidraget
og staten betaler de resterende 2/3. Dette svarer til finansie-
ringen af ATP-bidrag af kontanthjælp, revalideringsydelse
og ledighedsydelse.

Der vil med hjemmel i bemyndigelsesbestemmelsen i lovens
§ 80, stk. 3, blive fastsat regler om, at der indbetales det bi-
drag, der er fastsat efter § 15, stk. 1, i lov om Arbejdsmarke-
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dets Tillægspension, og at ATP-bidraget beregnes forholds-
mæssigt, hvis ydelsen udbetales for mindre end en måned.

Efter de gældende regler i lovens § 79, stk. 3, er det en be-
tingelse for indbetaling af ATP-bidrag af kontanthjælp, re-
valideringsydelse eller ledighedsydelse, at ydelsen efter fra-
drag for arbejdsindtægter, pensioner m.v. mindst er på
13.732 kr. (2012) for forsørgere af børn eller 10.335 kr.
(2012) for ikke-forsørgere.

Efter lovens § 80, stk. 1, er den ydelse, der ligger til grund
for beregning af ATP-bidraget efter § 79, den ydelse, der er
beregnet, efter at der er foretaget fradrag efter lovens §§
30-33, 36-43, 58, 59 og 74 d, stk. 3.

Det foreslås, at beløbsgrænserne i lovens § 79, stk. 3, også
finder anvendelse for ATP-bidrag af ressourceforløbsydel-
sen. Det foreslås også, at den ressourceforløbsydelse, der
ligger til grund for beregning af ATP-bidraget efter § 79, er
den ydelse, der er beregnet, efter at der er foretaget fradrag
efter § 68 a, jf. lovforslagets § 3, nr. 10.

Til nr. 23 (§ 91)

Efter de gældende regler i § 91, nr. 1, skal kommunen træffe
afgørelse om tilbagebetaling, hvis en person mod bedre vi-
dende har tilsidesat sin oplysningspligt og dermed fået udbe-
talt en ydelse med urette.

På baggrund af lovforslagets § 3, nr. 14 til § 74 d, stk. 3,
indsættes der hjemmel til, at kommunen også i tilfælde af, at
en ansat i fleksjob med bedre vidende har tilsidesat sin op-
lysningspligt fx ved ikke at oplyse om ændringer i arbejds-
giverens pensionsbidrag, skal træffe afgørelse om tilbagebe-
taling af ledighedsydelse, der er udbetalt med urette.

Til nr. 24 (§ 93 a)

Det følger af gældende ret, at kommunen kan træffe afgørel-
se om tilbagebetaling af hjælpen, når en person to eller flere
gange inden for de seneste 12 måneder uden rimelig grund
ophører med sit arbejde, uden rimelig grund afviser tilbud
om arbejde eller der uden rimelig grund ophører i eller afvi-
ser tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, tilbud
i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven
eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning, herun-
der en uddannelse pålagt efter § 21 b i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats eller integrationslovens § 16 a.

Det foreslås, at det skal være muligt for kommunen at på-
lægge en modtager af ressourceforløbsydelse at tilbagebeta-
le hjælpen, hvis denne på lige fod med, hvad der gælder for
en kontanthjælpsmodtager uden rimelig grund afviser eller
ophører med arbejde eller tilbud.

Tilbud i indsatsdelen af rehabiliteringsplanen i ressourcefor-
løbet kan udover tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats, tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter inte-
grationsloven også omfatte tilbud efter anden lovgivning
herunder sundheds- og serviceloven. Det forslås, at § 93 a,

nr. 3 ændres således, at også tilbud efter anden lovgivning
herunder sundheds- og serviceloven er tilbud, der kan udlø-
ses tilbagebetaling af hjælpen, hvis borgeren uden rimelig
grund ophører eller afviser et tilbud givet i medfør af ind-
satsdelen af rehabiliteringsplanen.

Aktiviteter, som borgeren frivilligt har tilmeldt sig, som ikke
er en del af kommunens tilbud, og som kommunen fx ikke
betaler for deltagelse i, men som er blevet skrevet ind i reha-
biliteringens indsatsdel, skal ikke kunne udløse en tilbagebe-
talingspligt.

Det er en forudsætning for, at kommunen kan træffe afgørel-
se om tilbagebetaling af hjælpen, at kommunen har lavet en
socialfaglig vurdering af, om der er en rimelig grund til, at
modtageren af ressourceforløbsydelse afviser eller ophører
med arbejde eller tilbud.

Til nr. 25 (§ 100, stk. 1)

Efter de gældende regler i § 100, stk. 1, i lov om aktiv so-
cialpolitik, afholder kommunerne fuldt ud udgifterne til kon-
tanthjælp, ledighedsydelse eller særlig ydelse til personer,
der efter visitering til fleksjob har modtaget kontanthjælp,
ledighedsydelse eller særlig ydelse i sammenlagt 18 måne-
der inden for 24 måneder. Hvis personen efterfølgende har
været i fleksjob i en periode på 9 måneder inden for 18 må-
neder, genoptages refusionen.

Som en konsekvens af forslagets § 3, nr. 11, til § 74 a i lov
om aktiv socialpolitik ophæves 3. og 4. pkt., jf. forslaget til
lovens § 100, stk. 1, idet en person, der er visiteret til flek-
sjob, fra den 1. januar 2013 vil modtage ledighedsydelse og
ikke kontanthjælp eller særlig ydelse ved ledighed.

Til nr. 26 (§ 103 a)

Det foreslås, at der skal gælde de samme refusionsregler for
ressourceforløbsydelse, som der gælder for kontanthjælp.
Det foreslås således, at staten refunderer 30 pct. af kommu-
nens udgifter til ressourceforløbsydelse.

Deltager en modtager af ressourceforløbsydelse i ordinær
uddannelse eller i virksomhedspraktik efter kapitel 10 eller
11 i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik, foreslås at staten
refunderer 50 pct. af udgifterne til de nævnte ydelser.

Det foreslås, at staten refunderer 50 pct. af kommunens ud-
gifter til ydelse efter kapitel 6 a for personer, som er omfat-
tet af et integrationsprogram efter integrationsloven.

Til nr. 27 (§ 104, stk. 1)

Efter de gældende regler i § 104, stk. 1, i lov om aktiv so-
cialpolitik, afholder kommunerne fuldt ud udgifterne til kon-
tanthjælp, ledighedsydelse eller særlig ydelse til personer,
der efter visitering til fleksjob har modtaget kontanthjælp,
ledighedsydelse eller særlig ydelse i sammenlagt 18 måne-
der inden for 24 måneder.
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Som en konsekvens af forslagets § 3, nr. 11, til § 74 a i lov
om aktiv socialpolitik fremgår det nu af § 104, stk. 1, 3. pkt.,
at kommunerne fuldt ud afholder udgifterne til ledigheds-
ydelse til personer, der efter visitering til fleksjob har mod-
taget ledighedsydelse i sammenlagt 18 måneder inden for 24
måneder, idet en person, der er visiteret til fleksjob, fra den
1. januar 2013 vil modtage ledighedsydelse og ikke kontant-
hjælp eller særlig ydelse ved ledighed.

Til nr. 28 (§ 104, stk. 2)

Efter de gældende regler i § 104, stk. 2, i lov om aktiv so-
cialpolitik, modtager kommunen 30 pct. i refusion af kom-
munens udgifter til særlig ydelse. Hvis personen, der modta-
ger særlig ydelse deltager i tilbud efter kapitel 11 i lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats, modtager kommunen 50 pct.
i statsrefusion. Kommunerne afholder endvidere fuldt ud ud-
gifterne til kontanthjælp, ledighedsydelse eller særlig ydelse
til personer, der efter visitering til fleksjob har modtaget
kontanthjælp, ledighedsydelse eller særlig ydelse i sammen-
lagt 18 måneder inden for 24 måneder. Hvis personen efter-
følgende har været i fleksjob i en periode på 9 måneder in-
den for 18 måneder, genoptages refusionen.

Som en konsekvens af forslagets § 3, nr. 11, til § 74 a samt
§ 3, nr. 20, til § 74 i i lov om aktiv socialpolitik, ophæves §
104, stk. 2, idet en person, der er visiteret til fleksjob, fra
den 1. januar 2013 vil modtage ledighedsydelse og ikke
kontanthjælp eller særlig ydelse ved ledighed.

Til nr. 29 (§ 104 a)

Efter de gældende regler i § 104 a i lov om aktiv socialpoli-
tik har kommunen ikke ret til statsrefusion efter §§ 100 og
104 i en konkret sag for udgifter til kontanthjælp, ledigheds-
ydelse eller særlig ydelse til personer, der er visiteret til
fleksjob efter kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats, hvis kommunen ikke har tilvejebragt grundlaget for af-
gørelsen om fleksjob, jf. § 70 a i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats eller for vurderingen af, om betingelserne for
fleksjob fortsat er opfyldt, jf. § 74 c i lov om aktiv socialpo-
litik.

Retten til statsrefusion bortfalder i en periode på 36 måne-
der. I denne periode medregnes perioder, hvor personen har
været i fleksjob efter kapitel 13 i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats, perioder, hvor refusionen er bortfaldet efter §
100 og 104 i lov om aktiv socialpolitik, og perioder, hvor re-
fusionen er bortfaldet efter § 122, stk. 3, i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats.

Bestemmelsen ophæves, da kommunerne fra den 1. januar
2013 ikke længere mister retten til statsrefusion, hvis grund-
laget for en afgørelse om fleksjob efter kapitel 13 i lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats ikke er tilvejebragt efter reg-
lerne i § 70 a i den gældende lov eller for vurderingen af,
om betingelserne for fleksjob fortsat er opfyldt, jf. § 74 c i
lov om aktiv socialpolitik.

For sager, hvor revurderingen skulle have været foretaget
inden lovens ikrafttræden, finder overgangsbestemmelsen i
§ 21, stk. 4, anvendelse.

Til nr. 30-31 (§ 109)

En gang årligt den 1. januar reguleres med satsregulerings-
procenten efter lov om en satsreguleringsprocent de beløb,
der er nævnt i loven.

Minimumssatsen i § 68, jf. forslagets § 3, nr. 10, henviser til
beløb efter bestemmelserne i lovens § 25, stk. 1, nr. 1, 2 og
4, og vil derfor blive reguleret som konsekvens af den sats-
regulering, som gælder for kontanthjælp, herunder den mid-
lertidige mindreregulering af kontanthjælp m.v., der følger
af § 2 i lov nr. 928 af 18. september 2012.

Det foreslås, at timefradraget for indtægter som led i tilbud
efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, tilbud i medfør
af integrationsprogrammet efter integrationsloven eller an-
dre beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, jf. forslaget
til § 68 a, stk. 3, satsreguleres med den samme procent, som
gælder for indtægter efter § 31 om timefradraget for kon-
tanthjælp. Herudover foreslås det, at nedsættelsessatsen efter
forslaget til § 69 d for ressourceforløbsydelsen reguleres
med den samme satsreguleringsprocent tilsvarende den re-
gel, der gælder for kontanthjælpsmodtagere, jf. § 40.

Det foreslås derudover, at beløbet på 13.000 kr., som frem-
går af forslaget til § 74 d, stk. 2, en gang årligt reguleres
med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsregule-
ringsprocent, efter samme principper som anvendes ved re-
gulering af beløbet på 13.000 kr., som fremgår af § 70 f, stk.
2, jf. forslaget til § 127, stk. 1, nr. 3, i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats, jf. lovforslagets § 1, nr. 61.

Af lovtekniske årsager foreslås det, at bestemmelserne om
den midlertidige mindreregulering af kontanthjælp, ledig-
hedsydelse m.v. i § 2, nr. 2, i lov nr. 928 af 18. september
2012, affattes på ny i lovforslagets § 3, nr. 31. Dette er for at
sikre en korrekt sammenhæng i bestemmelserne. Der henvi-
ses i øvrigt til bemærkningerne til lovforslagets § 18, som
ophæver § 2, nr. 2, i lov nr. 928 af 18. september 2012.

Til § 4

Efter de gældende regler kan Arbejdsmarkedsstyrelsen føre
tilsyn på offentlige steder, hvor der er en formodning om at
antræffe personer, der har været udrejst af Danmark. Formå-
let med tilsynet er at konstatere, om personer under opholdet
i udlandet uberettiget kan have modtaget dagpenge, jf. § 62.
Det fremgår af § 91 b, stk. 1.

Hvis Arbejdsmarkedsstyrelsen i forbindelse med tilsynet får
en formodning om, at en person under opholdet i udlandet
kan have modtaget kontanthjælp, starthjælp, ledighedsydel-
se eller særlig ydelse efter lov om aktiv socialpolitik intro-
duktionsydelse efter integrationsloven eller sygedagpenge
efter lov om sygedagpenge, kan styrelsen uden retskendelse
sikre sig en kopi af personens pas og rejsedokumenter. Ar-
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bejdsmarkedsstyrelsen skal snarest videresende kopierne til
personens opholdskommune.

En person, der modtager ressourceforløbsydelse, skal stå til
rådighed for arbejdsmarkedet, og derfor kan en person, der
modtager ressourceforløbsydelse, og som har været udrejst
af Danmark, have modtaget ydelsen uberettiget under ud-
landsopholdet.

Det foreslås, at bestemmelsen i § 91 b, stk. 4, udvides til og-
så at gælde situationer, hvor Arbejdsmarkedsstyrelsen i for-
bindelse med tilsynet får en formodning om, at en person
under opholdet i udlandet uberettiget kan have modtaget res-
sourceforløbsydelse. I den situation kan styrelsen uden rets-
kendelse sikre sig en kopi af personens pas og rejsedoku-
menter og videregive kopierne til personens opholdskom-
mune.

Da ydelserne starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik og
integrationsydelse efter integrationsloven blev afskaffet ved
lov nr. 1364 af 28. december 2011, lov om ændring af lov
om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte og for-
skellige andre love, er ydelserne fjernet fra bestemmelsen.
Samtidig foretages der en konsekvensændring, således at
særlig ydelse ikke længere fremgår af bestemmelsen, som
følge af forslaget til § 3, nr. 20.

Til § 5

Til nr. 1 (§ 7, stk. 2)

Efter gældende regler § 7, stk. 2, 2. pkt., er det en betingelse
for en lønmodtagers ret til sygedagpenge, at den pågældende
har et sygefravær er på mindst 4 timer pr. uge.

Det foreslås, at der for personer, der ansættes i et fleksjob
efter § 70 c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, ikke
skal være en nedre grænse for, hvor mange timer, den ansat-
te skal være syg i ansættelsesforholdet, for at det udløser ret
til sygedagpenge og sygedagpengerefusion til arbejdsgive-
ren. Derved sikres, at arbejdsgivere, der har en person ansat
i fleksjob i få timer om ugen, vil være berettiget til at modta-
ge sygedagpengerefusion under den ansattes sygefravær.

Til nr. 2 ( § 7, stk. 5)

Efter gældende regler i § 7, stk. 5, ophører sygedagpengene
helt eller delvis den dag, hvor lønmodtageren eller den selv-
stændigt erhvervsdrivende er helt eller delvis arbejdsdygtig,
uanset om den pågældende genoptager arbejdet eller rask-
melder sig. Sygedagpengene kan ophøre tidligere, når den
sygemeldtes helbredstilstand er stationær og kommunen ef-
ter anvendelse af arbejdsevnemetoden i form af beskrivelse,
udvikling og vurdering af en persons arbejdsevne skønner,
at den sygemeldte ikke er berettiget til revalidering, visitati-
on til fleksjob eller førtidspension. Udbetalingen af sygedag-
penge vil dog senest ophøre ved varighedsbegrænsningen,
medmindre betingelserne for en forlængelse af sygedagpen-
geperioden er opfyldt.

Det foreslås i § 7, stk. 5, at kommunen før ophør af udbeta-
ling af sygedagpenge ved stationærtidspunktet fremover skal
foretage en individuel, konkret vurdering af den sygemeld-
tes muligheder for at arbejde og på den baggrund vurdere,
om den sygemeldte skal have tilbud om revalidering eller
visiteres til ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.
Hvis personen vurderes at skulle have ressourceforløb, flek-
sjob eller førtidspension, skal kommunen sammen med den
sygemeldte udarbejde rehabiliteringsplanens forberedende
del og forelægge sagen for rehabiliteringsteamet. Forslaget
er en konsekvens af forslaget om, at beskæftigelsesministe-
rens adgang til at fastsætte regler om arbejdsevnemetoden
efter § 4 a, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
ophæves og erstattes af en adgang til efter § 31, i lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats til at fastsætte regler om, hvor-
dan beskrivelse og dokumentation skal indgå i kommunens
beslutningsgrundlag i sager om ressourceforløb, fleksjob og
førtidspension.

Til nr. 3 (§ 7)

Efter gældende praksis fortsætter en person, der under syg-
dom er ophørt i sit fleksjob, med at modtage sygedagpenge,
hvis betingelserne i sygedagpengeloven i øvrigt er opfyldt.

Det foreslås, at sygedagpenge til en person, der ansættes i et
fleksjob efter § 70 c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,
ophører, når personen ikke længere er ansat i fleksjobbet, og
derved ikke længere er berettiget til at modtage fleksløntil-
skuddet. Personen overgår til i det hele at modtage ledig-
hedsydelse.

Der henvises til lovforslagets almindelige bemærkninger til
pkt. 2.2.2. og 2.2.3.

Til nr. 4 (§ 21, stk. 1, nr. 1)

Efter gældende regler bortfalder retten til sygedagpenge så
længe den sygemeldte uden rimelig grund undlader at med-
virke ved kommunens opfølgning efter sygedagpengelovens
kapitel 6, herunder indsatsen efter lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats.

Som en konsekvens af forslag om rehabiliteringsteam med
sygemeldtes deltagelse i teamets møder og om udarbejdelse
rehabiliteringsplan med sygemeldtes deltagelse, foreslås det,
at retten til sygedagpenge bortfalder, så længe den syge-
meldte uden rimelig grund undlader at medvirke til kommu-
nens udarbejdelse af rehabiliteringsplanen, jf. lov om en ak-
tiv beskæftigelsesindsats § 30 a eller undlader at deltage i
møde i rehabiliteringsteamet, jf. lov om ansvaret for og sty-
ringen af den aktive beskæftigelsesindsats 25 a.

Til nr. 5 (§ 28)

Efter gældende regler skal kommunen, før udbetaling af sy-
gedagpenge kan ophøre på grund af varighedsbegrænsnin-
gen, anvende arbejdsevnemetoden ved kommunens undersø-
gelse af, om en sygemeldt er berettiget til revalidering eller
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visitation til fleksjob eller førtidspension, jf. reglerne i § 4 a,
stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Det foreslås i § 28, i sygedagpengeloven, at kommunen, før
udbetaling af sygedagpenge kan ophøre på grund af varig-
hedsbegrænsningen, jf. §§ 24 og 27, fremover skal foretage
en individuel, konkret vurdering af, om den sygemeldte er
berettiget til revalidering, ressourceforløb, fleksjob eller før-
tidspension. Hvis personen vurderes at skulle have ressour-
ceforløb, fleksjob eller førtidspension, skal kommunen sam-
men med den sygemeldte udarbejde rehabiliteringsplanens
forberedende del og forelægge sagen for rehabiliteringstea-
met

Forslaget er en konsekvens af forslaget om, at beskæftigel-
sesministerens adgang til at fastsætte regler om arbejdsevne-
metoden efter § 4 a, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats ophæves og erstattes af en adgang til efter § 31, i lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats til at fastsætte regler om,
hvordan beskrivelse og dokumentationen skal indgå i kom-
munens beslutningsgrundlag i sager om ressourceforløb,
fleksjob og førtidspension.

Til nr. 6 (§ 42)

Efter sygedagpengelovens § 42, stk. 1, er en selvstændig er-
hvervsdrivendes ret til sygedagpenge betinget af, at der in-
den for de seneste 12 måneder har været udøvet selvstændig
virksomhed i mindst 6 måneder, heraf den seneste måned
forud for sygefraværet. Virksomheden skal være udøvet i
mindst halvdelen af den overenskomstmæssige ugentlige ar-
bejdstid, hvilket svarer til 18,5 time. Har virksomheden væ-
ret udøvet i mindre end 6 måneder, medregnes perioder ved
forudgående beskæftigelse som lønmodtager.

Det foreslås, at en selvstændig erhvervsdrivende, der får til-
skud efter § 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til
at fastholde beskæftigelse i egen virksomhed, ikke skal op-
fylde beskæftigelseskravet i sygedagpengelovens § 42, stk.
1, for at kunne opnå ret til sygedagpenge. Derved sikres, at
den selvstændigt erhvervsdrivende, der ikke kan drive virk-
somhed i væsentligt omfang, også vil kunne opnå ret til sy-
gedagpenge ved sygdom. Dette svarer til retstilstanden for
personer ansat i fleksjob.

En selvstændig erhvervsdrivende med støtte til at fastholde
beskæftigelsen i egen virksomhed efter § 70 g i lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats, vil derved altid opfylde beskæf-
tigelseskravet for ret til sygedagpenge. Der vil fortsat først
være ret til sygedagpenge efter 2 ugers sygdom, jf. sygedag-
pengelovens § 41. Ligesom andre selvstændige vil den selv-
stændigt erhvervsdrivende, som modtager tilskud efter § 70
g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kunne tegne syge-
dagpengeforsikring efter § 45 i sygedagpengeloven, så den
selvstændige får ret til sygedagpenge fra 1. eller 3. fraværs-
dag.

Til nr. 7 (§ 49)

Beregningen af sygedagpenge til en person ansat i fleksjob
efter kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er i
dag reguleret i sygedagpengelovens § 49.

For lønmodtagere i fleksjob lægges det timetal, der er lagt til
grund ved beregningen af kommunens tilskud, også til
grund for beregningen af sygedagpenge. Hvis arbejdsgive-
ren udbetaler løn eller sygedagpenge fra 1. fraværsdag, har
arbejdsgiveren ret til at få refunderet udgiften til sygedag-
penge.

Det følger af § 13 i bekendtgørelsen om sygedagpenge, at
sygedagpenge til selvstændige, fleksjobbere bliver beregnet
på grundlag af arbejdsfortjenesten ved virksomheden. Flek-
sløntilskuddet regnes ikke med i den indkomst, sygedagpen-
gene beregnes ud fra.

Det foreslås, at beskæftigelsesministeren bemyndiges til at
fastsætte regler om beregningen af sygedagpenge til perso-
ner ansat i fleksjob og til selvstændigt erhvervsdrivende, der
modtager støtte i form af tilskud til at fastholde beskæftigel-
se i egen virksomhed efter kapitel 13 i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats.

For så vidt angår personer, som før 1. januar 2013 er ansat i
fleksjob eller har fået tilkendt tilskud efter kapitel 13 i lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats, vil beskæftigelsesmini-
steren fastsætte regler som sikrer, at de hidtidige bereg-
ningsregler fortsat vil finde anvendelse.

For så vidt angår personer, som ansættes i et fleksjob efter §
70 c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller som mod-
tager støtte efter § 70 g i samme lov, vil beskæftigelsesmini-
steren fastsætte regler ud fra følgende principper:

Modtager den ansatte løn under sygefraværet, vil der fortsat
ske udbetaling af fleksløntilskuddet til den ansatte, og ar-
bejdsgiveren vil kunne modtage sygedagpengerefusion for
de timer, den ansatte har fravær på grund af sygdom. Modta-
ger den ansatte ikke løn under hele eller dele af sygefravær-
sperioden, vil den ansatte modtage sygedagpenge fra kom-
munen for de timer, den sygemeldte har fravær, samt flek-
sløntilskuddet efter de regler, der er om fradrag for evt. løn-
indtægt og offentlige ydelser. Den ansatte kan maksimalt få
udbetalt et samlet beløb svarende til det maksimale løntil-
skud.

En selvstændig erhvervsdrivende, der modtager støtte i form
af tilskud til bevarelse af beskæftigelse i egen virksomhed
efter § 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, vil un-
der sygefravær modtage tilskuddet samt sygedagpenge for
sygefraværet. Sygedagpengenes størrelse beregnes efter de
nuværende regler for selvstændigt erhvervsdrivende.

Til § 6

Til nr. 1-3 (§ 27)

En person ansat i fleksjob skal opfylde beskæftigelseskravet
for lønmodtagere i barsellovens § 27 for at opnå ret til dag-
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penge efter barselloven. Det vil sige, at personen skal have
været tilknyttet arbejdsmarkedet de sidste 13 uger før barsel
og have været i beskæftigelse i mindst 120 timer i denne pe-
riode. Det svarer til ca. 9,15 timers beskæftigelse om ugen.

Det foreslås, at personer ansat i fleksjob undtages fra be-
skæftigelseskravet for ret til dagpenge efter barselloven. Det
svarer til den tilsvarende bestemmelse i § 32, stk. 1, nr. 5, i
lov om sygedagpenge.

Med forslaget sikres, at en person, som ansættes i et fleksjob
efter § 70 c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvor an-
sættelsen er under 9,15 timer om ugen, vil kunne opnå ret til
dagpenge efter barselloven. Derved sikres, at omlægningen
af fleksjobordningen, hvorefter den ansatte i fleksjob alene
modtager løn for de faktiske udførte arbejdstimer, ikke vil
afskære personer i fleksjob for at opfylde betingelserne for
ret til dagpenge efter barselloven.

Til nr. 4 (§ 28)

Efter barsellovens § 28 skal en selvstændig erhvervsdriven-
de opfylde et beskæftigelseskrav for at få ret til dagpenge ef-
ter barselloven. Den selvstændige skal inden for de sidste 12
måneder have udøvet selvstændig virksomhed i mindst halv-
delen af den normale overenskomstmæssige ugentlige ar-
bejdstid i mindst 6 måneder, heraf den seneste måned forud
for fraværet. Har den selvstændige virksomhed været udøvet
i mindre end 6 måneder, medregnes perioder med forudgå-
ende beskæftigelse som lønmodtager.

Det foreslås, at en selvstændig erhvervsdrivende, der får til-
skud fra kommunen til at fastholde beskæftigelse i egen
virksomhed efter § 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats, ikke skal opfylde beskæftigelseskravet i barsellovens §
28, stk. 1, for at kunne opnå ret til dagpenge efter loven.
Derved sikres, at den selvstændigt erhvervsdrivende, der ik-
ke kan drive virksomhed i væsentligt omfang, også kan opnå
ret til barseldagpenge.

En selvstændig erhvervsdrivende med støtte til at fastholde
beskæftigelse i egen virksomhed vil derved altid opfylde be-
skæftigelseskravet for ret til dagpenge efter barselloven.

Til nr. 5 (§ 34)

Beregningen af barseldagpenge til en person ansat i fleksjob
efter kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er i
dag reguleret i barsellovens § 34. Barseldagpenge til perso-
ner i fleksjob, jf. kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats, beregnes på grundlag af det timetal gange den time-
fortjeneste, som er lagt til grund ved beregningen af kom-
munens tilskud til arbejdsgiveren.

Det foreslås, at beskæftigelsesministeren bemyndiges til at
fastsætte regler om beregningen af barseldagpenge til perso-
ner ansat i fleksjob og til selvstændigt erhvervsdrivende,
som modtager støtte i form af tilskud til at fastholde beskæf-
tigelse i egen virksomhed. Det foreslås endvidere, at mini-
steren bemyndiges til at fastsætte regler om beregningen af

barseldagpenge til personer, hvis ansættelse i fleksjob ophø-
rer i en barselperiode.

For så vidt angår personer, som er ansat i fleksjob, eller har
fået tilkendt tilskud efter kapitel 13 i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsat før 1. januar 2013, vil beskæftigelsesmi-
nisteren fastsætte regler som sikrer, at de hidtidige bereg-
ningsregler fortsat vil finde anvendelse.

For så vidt angår personer, som ansættes i et fleksjob efter §
70 c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller som mod-
tager støtte efter § 70 g i samme lov, vil beskæftigelsesmini-
steren fastsætte regler ud fra følgende principper:

Modtager den ansatte løn under barselperioden, vil der fort-
sat ske udbetaling af fleksløntilskuddet til den ansatte, og ar-
bejdsgiveren vil kunne modtage barseldagpengerefusion for
de timer, den ansatte er fraværende på grund af barsel. Mod-
tager den ansatte ikke løn under hele eller dele af barselpe-
rioden, vil den ansatte modtage barseldagpenge fra Udbeta-
ling Danmark for de timer, der er fravær på grund af barsel,
samt fleksløntilskuddet efter de regler der er om fradrag for
evt. lønindtægt og offentlige ydelser. Den ansatte kan mak-
simalt få udbetalt et samlet beløb svarende til det maksimale
løntilskud.

Ophører ansættelsen i fleksjob under barselorloven, vil be-
skæftigelsesministeren fastsætte regler om, at den pågælden-
de ved ansættelsens ophør overgår til at få udbetalt barsel-
dagpenge beregnet som 98 pct. af arbejdsløshedsdagpenge-
nes højeste beløb.

En selvstændig erhvervsdrivende, der modtager støtte i form
at tilskud til bevarelse af beskæftigelse i egen virksomhed
efter § 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, vil i for-
bindelse med barselorloven fortsat modtage tilskud. Derud-
over vil den pågældende modtage barseldagpenge beregnet
efter de gældende regler for selvstændige erhvervsdrivende.

Til nr. 6 (§ 39)

Barsellovens § 39, stk. 4, foreslås ophævet, idet indholdet af
bestemmelsen fra 1. december 2012 fremgår af barsellovens
§ 39, stk. 3, som blev ændret ved lov nr. 326 af 11. april
2012. Der er således alene tale om at fjerne et overflødigt
stykke i § 39.

Til § 7

Til nr. 1 (§ 17)

Efter de gældende regler er fleksydelsen som udgangspunkt
en fast sats. For personer, der er født den 1. juli 1959 eller
senere er satsen 100 pct. af sygedagpengenes højeste beløb.
For personer, der er født før 1. juli 1959 er satsen 91 pct. af
sygedagpengenes højeste beløb beregnet på årsbasis. For
personer, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni
1959 er satsen dog 100 pct. af sygedagpengenes højeste be-
løb, hvis de udskyder overgangen til fleksydelse til 3 år eller
mindre før folkepensionsalderen.
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For alle aldersgrupper gælder, at fleksydelsen højst kan ud-
gøre et årligt beløb, der svarer til personens indtægt i de sid-
ste 12 måneder forud for overgangen til fleksydelse.

Ved beregningen kan der alene lægges vægt på indtægter,
der relateres til visitationen til fleksjob. Der kan således ale-
ne lægges vægt på følgende indtægter:
– Lønindtægt fra et fleksjob.
– Selvstændig erhvervsindtægt efter § 75 i lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats.
– Dagpenge efter lov om sygedagpenge eller lov om ret til

orlov og dagpenge ved barsel (barselloven).
– Ledighedsydelse efter § 74 i lov om aktiv socialpolitik.
– Kontanthjælp efter § 11 i lov om aktiv socialpolitik.
– Særlig ydelse efter § 74 i i lov om aktiv socialpolitik.

Der kan kun lægges vægt på indtægter, der er ligger efter vi-
sitationen til fleksjob. Hvis personen er visiteret til fleksjob
mindre end 12 måneder før overgangen til fleksydelse, be-
regnes fleksydelsen på grundlag af indtægten efter visitatio-
nen til fleksjob og ganges op til et årligt beløb.

Overgang til fleksydelse sker altid med virkning fra den 1. i
måneden efter, at personen har ansøgt om fleksydelse og be-
tingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Det vil sige, at der ved
beregning af fleksydelsen lægges vægt på de indtægter, per-
sonen har optjent helt frem til dagen før, personen overgår
til fleksydelse.

Ved ansøgningen om fleksydelse skal personen bl.a. ved-
lægge løndokumentation for indtægterne så langt frem det er
muligt. Den løndokumentation, der mangler ved indsendelse
af ansøgningen, vil ofte være løndokumentationen for måne-
den op til overgangen til fleksydelse. Personen skal eftersen-
de denne, når den foreligger.

Stk. 1-3

Det foreslås, at fleksydelsessatsen er 100 pct. af sygedag-
pengenes højeste beløb beregnet på årsbasis for personer,
der er født den 1. juli 1959 eller senere. For personer, der er
født før 1. juli 1959 er fleksydelsessatsen på 91 pct. af syge-
dagpengenes højeste beløb, beregnet på årsbasis. For perso-
ner, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959
er satsen dog 100 pct. af sygedagpengenes højeste beløb be-
regnet på årsbasis, hvis de udskyder overgangen til fleks-
ydelse til 3 år eller mindre før folkepensionsalderen. For
personer, der er født den 1. juli 1959 eller senere er satsen
100 pct. af sygedagpengenes højeste beløb.

Dette svarer til de gældende regler i lovens § 17, stk. 1 og
7-8. Det er dog præciseret i forslaget til stk. 2 og 3, at flek-
sydelsessatsen på 91 pct. af sygedagpengenes højeste beløb,
er sygedagpengenes højeste beløb beregnet på årsbasis. Der
henvises i øvrigt til bemærkningerne til L 21 - Lov om æn-
dring af lov om fleksydelse (Forhøjelse af fleksydelsesalder,
forkortelse af fleksydelsesperiode og tilbagebetaling af flek-
sydelsesbidrag m.v.) - Folketingstidende 2011-2012 (Tillæg
A).

Stk. 4

Det foreslås, at fleksydelsen højst kan udgøre et beløb, der
svarer til den indtægt, som personen har haft i beregningspe-
rioden. Det foreslås, at den indtægt, der lægges til grund for
beregningen, er indtægten, som er indberettet til indkomstre-
gistret, jf. lov om et indkomstregister.

Udbetalinger fra pensionsordninger kan dog ikke medregnes
i beregningsgrundlaget. Det vil fx være udbetaling af invali-
depension fra en pensionsordning, svagelighedspension, al-
derspensioner m.v.

Forslaget indebærer en udvidelse af de indtægter, der kan
danne grundlag for beregning af fleksydelse. Efter de gæl-
dende regler kan der kun lægges vægt på indtægter, der kan
oppebæres i forbindelse med visitationen til fleksjob. Efter
forslaget vil der også kunne lægges vægt på indtægter, der
ikke har forbindelse til visitationen til fleksjob.

Ved beregning af fleksydelse på grundlag af ledighedsydel-
se, særlig ydelse og kontanthjælp, foretages beregningen ef-
ter de gældende regler på baggrund af indtægten før pensio-
ner og arbejde. Denne bestemmelse blev indsat i reglerne
ved lov nr. 1544 af 20. december 2006 for at undgå, at fra-
drag for pensioner eller ustøttet arbejde i den indtægt, der
ligger til grund for fleksydelsen, får indflydelse på beregnin-
gen af fleksydelse. Forslagets udvidelse af de indtægter, der
kan danne grundlag for beregning af fleksydelse indebærer,
at bestemmelsen ikke længere er nødvendig.

Stk. 5

Det foreslås, at beregningsperioden for opgørelse af indtæg-
ten efter stk. 4, er de seneste hele indberetningsperioder, der
er indberettet til indkomstregistret, der dækker et sammen-
hængende år. Beregningsperioden regnes bagud fra den 1. i
måneden inden overgangen til fleksydelse. Det betyder, at
indtægten for den eller de indberetningsperioder, der ligger i
måneden op til overgangen til fleksydelse, og som ofte først
vil være indberettet efter overgangen til fleksydelse, ikke
medregnes i beregningsgrundlaget. Ved at regne bereg-
ningsperioden et år bagud før den 1. i måneden inden over-
gangen til fleksydelse er beregningsperioden den samme for
alle, uanset hvornår arbejdsgiveren efter reglerne skal indbe-
rette indkomstregister.

Eksempel 1:

Person P blev visiteret til fleksjob i august 2010. P, som er
månedslønnet, ansøger om overgang til fleksydelse med
virkning fra 1. juli 2013. Da den 1. i måneden inden P's
overgang til fleksydelse er den 1. juni 2013 omfatter bereg-
ningsgrundlaget de hele indberetningsperioder, der dækker
et år bagud fra og med den 31. maj 2013.

I P's tilfælde er den seneste hele indberetningsperiode den,
der vedrører maj måned 2013. Det vil sige, at beregningspe-
rioden for P's fleksydelse er fra og med den 1. juni 2012 til
og med den 31. maj 2013.
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Eksempel 2:

Person P blev visiteret til fleksjob i marts 2010. P, som er 14
dages-lønnet, ansøger om overgang til fleksydelse med virk-
ning fra 1. maj 2013. Da den 1. i måneden inden P's over-
gang til fleksydelse er den 1. april 2013 omfatter bereg-
ningsgrundlaget for P's fleksydelse de hele indberetningspe-
rioder, der dækker et år regnet bagud fra og med den 31.
marts 2013.

I P's tilfælde er den seneste hele indberetningsperiode den,
der vedrører perioden 11.-22. marts 2013. Det vil sige, at be-
regningsperioden for P's fleksydelse er fra den 26. marts
2012 til og med den 24. marts 2013.

Stk. 6

Det foreslås, at hvis personen visiteres til fleksjob mindre
end et år før overgangen til fleksjob, og der således ikke er
indberetningsperioder med indtægtsoplysninger, som dæk-
ker et år, omfatter beregningsgrundlaget de hele indberet-
ningsperioder, som ligger efter visitationen til fleksjob og
indtil den 1. i måneden inden overgangen til fleksydelse.
Indtægten i beregningsperioden ganges op til et årligt beløb.

Eksempel:

Person P er født den 15. juni 1953. P, som er månedslønnet,
visiteres til fleksjob den 1. februar 2013. P ansøger om over-
gang til fleksydelse med virkning fra 1. juli 2013. Da den 1.
i måneden inden P's overgang til fleksydelse er den 1. juni
2013 omfatter beregningsgrundlaget de hele indberetnings-
perioder, der ligger fra og med visitationen den 1. februar
2013 til og med den 31. maj 2013.

Indtægten i denne periode ganges op til et årligt beløb ved,
at indtægten i indberetningsperioden divideres med 4 måne-
der og ganges med 12 måneder. I det omfang den beregnede
årlige indtægt er mindre end 91 pct. af sygedagpengenes hø-
jeste beløb beregnet på årsbasis, udgør fleksydelsen et be-
løb, der svarer til den beregnede årlige indtægt.

Stk. 7

Det foreslås, at den beregnede fleksydelse efter stk. 4-6 af-
rundes til nærmeste hele kronebeløb.

Dette svarer til den gældende lovs i § 17, stk. 4.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til L 161 - lov om
ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov
om fleksydelse og lov om retssikkerhed og administration
på det sociale område. (Bagudbetaling af kontanthjælp m.v.,
ændring af reglerne om ledighedsydelse, indførelse af be-
myndigelse vedrørende personer fra Færøerne og Grønland
på døgninstitutioner m.v., ændring af reglerne om fleksydel-
se og om lægers honorering i koordinationsudvalg) - Folke-
tingstidende 2001-2002 (Tillæg A) side 4240-4241.

Stk. 8

Det foreslås, at den beregnede fleksydelse efter forslaget til
§ 17, stk. 4 og 6, reguleres en gang om året med satsregule-
ringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det
foreslås også, at det regulerede beløb afrundes til nærmeste
hele kronebeløb. Dette svarer til den gældende lovs § 17,
stk. 5.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til L 161 - lov om
ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov
om fleksydelse og lov om retssikkerhed og administration
på det sociale område. (Bagudbetaling af kontanthjælp m.v.,
ændring af reglerne om ledighedsydelse, indførelse af be-
myndigelse vedrørende personer fra Færøerne og Grønland
på døgninstitutioner m.v., ændring af reglerne om fleksydel-
se og om lægers honorering i koordinationsudvalg) - Folke-
tingstidende 2001-2002 (Tillæg A) side 4240-4241.

Stk. 9 og 10

Af lovtekniske årsager foreslås det, at bestemmelserne om
den midlertidige mindreregulering af fleksydelse i § 3 i lov
nr. 928 af 18. september 2012, affattes på ny. Dette er for at
sikre en korrekt sammenhæng i bestemmelserne. Der henvi-
ses i øvrigt til bemærkningerne til lovforslagets § 18, som
ophæver § 3 i lov nr. 928 af 18. september 2012.

Mindrereguleringen indebærer, at der i perioden 2016 til
2023 ved den årlige regulering af den beregnede fleksydelse
anvendes satsreguleringsprocenten for det pågældende år
med et efterfølgende fradrag på grundlag af en procentsats.
Procentsatsen for år 2016 udgør 0,3 og for år 2017 0,4, og
for finansårene 2018-2023 0,75. Dette betyder, at regulerin-
gen nedsættes i perioden 2016 til 2023 med samlet 5,1 pct.-
point.

Ved den årlige regulering af fleksydelse med satsregule-
ringsprocenten er det det aktuelle, indtil da gældende beløb,
der reguleres med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en
satsreguleringsprocent. Det gældende beløb de enkelte år i
perioden 2016-2023 skal efter forslaget beregnes på grund-
lag af satsreguleringsprocenten for det pågældende år efter
fradrag af en procentsats for året. Den mindre regulering af
fleksydelsen som følge af dette fradrag vil derfor indgå i
grundlaget for næste års regulering. Den procentsats, der
fratrækkes satsreguleringsprocenten i et år, vil således også
have betydning for størrelsen af fleksydelsen i de efterføl-
gende år.

Reglerne herom er fastsat i lov nr. 928 af 18. september
2012 (L 200), som træder i kraft den 1. januar 2013. Der
henvises i øvrigt til bemærkningerne til § 3 i lov nr. 928 af
18. september 2012 om ændring af lov om arbejdsløsheds-
forsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om social
pension og andre love (Ændret regulering af forskellige ind-
komstoverførsler i årene 2016-2023 og forhøjelse af supple-
rende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensioni-
ster).

Stk. 11
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Det foreslås, at fleksydelse udbetales efter, at der er foreta-
get fradrag for pensionsordninger og fradrag på grund af er-
hvervsarbejde. Dette svarer til den gældende lovs § 17, stk.
6.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til L 135 - lov om
fleksydelse - Folketingstidende 2000-2001 (Tillæg A) side
3076.

Stk. 12

Det foreslås, at beskæftigelsesministeren bemyndiges til at
fastsætte nærmere regler om beregning af fleksydelse efter
stk. 4 og 5. Bemyndigelsen vil blandt andet blive anvendt til
at fastsætte nærmere regler om beregningsperioden, herun-
der beregningsperioden for uge-, 14-dages eller månedsløn-
nede. Bemyndigelsen vil også blive anvendt til at fastsætte
nærmere regler om, hvilke indkomsttyper, der kan tages
med ved beregning af fleksydelse samt regler om beregnin-
gen af fleksydelse i forbindelse med dokumenteret fravær i
beregningsperioden.

Stk. 13

Det foreslås, at beskæftigelsesministeren bemyndiges til at
fastsætte nærmere regler om beregning af fleksydelse på
baggrund af perioder med indtægt ved selvstændig erhvervs-
virksomhed efter § 70 g eller § 75 i lov om en aktiv beskæf-
tigelsesindsats.

Bestemmelsen svarer til den gældende lovs § 17, stk. 3, 3.
pkt., dog således at den foreslåede bestemmelse omfatter
indtægt fra selvstændig virksomhed, hvor kommunen har gi-
vet tilbud om støtte den 1. januar 2013 eller senere hhv. før
1. januar 2013.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til L 161 - lov om
ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov
om fleksydelse og lov om retssikkerhed og administration
på det sociale område. (Bagudbetaling af kontanthjælp m.v.,
ændring af reglerne om ledighedsydelse, indførelse af be-
myndigelse vedrørende personer fra Færøerne og Grønland
på døgninstitutioner m.v., ændring af reglerne om fleksydel-
se og om lægers honorering i koordinationsudvalg) - Folke-
tingstidende 2001-2002 (Tillæg A) side 4240-4241.

Til § 8

Til nr. 1 og 2 (§ 2 a)

I § 2 a i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension opregnes
personkredsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension for
modtagere af forskellige offentlige ydelser, fx modtagere af
arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge, ledighedsydelse,
kontanthjælp m.v.

Det foreslås, at personkredsen for Arbejdsmarkedets Til-
lægspension efter lovens § 2 a udvides til også at omfatte
modtagere af ydelse under ressourceforløb og ansatte i flek-
sjob, som modtager fleksløntilskud. Forslaget skal ses i sam-
menhæng med forslaget i § 1, nr. 53, og § 3, nr. 23 og 24.

Til nr. 3 (§ 17 r, stk. 1-6)

Efter gældende regler indbetales bidrag til den supplerende
arbejdsmarkedspension for førtidspensionister (SUPP)til en
særskilt konto i Arbejdsmarkedets Tillægspension. Afkast
tilskrives det enkelte SUPP-medlems konto. Når SUPP-
medlemmet når folkepensionsalderen, anvendes det samlede
indestående på personens konto til erhvervelse af livslang
pension i Arbejdsmarkedets Tillægspension på samme vil-
kår, som gælder for Arbejdsmarkedets Tillægspensions egne
medlemmer, dog således at SUPP-medlemmer ved erhver-
velse af pensionsret ikke opnår ret til ATP-medlemmernes
dødsfaldsydelser og derfor heller ikke betaler herfor ved er-
hvervelsen.

Forslaget til § 17 r, stk. 1, svarer til gældende regler om ind-
beretning af bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension.
Efter lov nr. 326 af 11. april 2012 om fordeling af myndig-
hedsansvaret mellem kommunerne og Udbetaling Danmark
overtager Udbetaling Danmark fra 1. marts 2013 kommu-
nernes opgaver i forbindelse med indbetaling af bidrag til
Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Det foreslås i § 17 r, stk. 2, at bidragsbeløb, som indbetales
til SUPP i Arbejdsmarkedets Tillægspension, fra den 1. ja-
nuar 2013 anvendes til erhvervelse af pensionsret på samme
tarif som Arbejdsmarkedets Tillægspensions øvrige med-
lemmer.

Der sker herved en ændring af SUPP fra at være en opspa-
ringsordning med efterfølgende samlet erhvervelse af pensi-
onsret ved folkepensionsalderen til at blive en ordning med
indbetaling af bidrag med løbende erhvervelse af pensions-
ret på ATP Livslang Pensions tarifgrundlag med tillæg af en
særskilt dødsfaldsydelse for SUPP-medlemmer.

Efter de gældende regler forrentes medlemmernes indestå-
ender på de særskilte konti med afkast af investeringerne.
Det foreslås i § 17 r, stk. 3, at indbetalte bidrag fremover ad-
ministreres og forvaltes af Arbejdsmarkedets Tillægspensi-
on sammen med fondens øvrige formue. Efter forslaget vil
der være et formuefællesskab med ATP Livslang Pension,
hvor der føres en fælles investeringspolitik på tværs af alle
rettigheder, og hvor risici vedrørende investeringer, afkast,
solvens, levetid og realværdisikring deles og bæres i fælles-
skab, og hvor der føres en fælles bonuspolitik med udgangs-
punkt i et fælles bonuspotentiale.

Da førtidspensionister ikke omfattes af de særlige ægtefæl-
le- og børneydelser i Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspen-
sion, men har sin egen dødsfaldsordning, skal der ikke ved
erhvervelsen af pensionsret trækkes i bidraget til betaling
heraf. På samme måde bidrager SUPP-indbetalingerne ikke
til at opfylde karenskravene i forhold til dødsfaldsydelser ef-
ter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

De bemærkes, at mange førtidspensionister også har opnået
ret til dødsfaldssum i ATP Livslang Pension på grundlag af
bidrag, der er indbetalt til ATP Livslang Pension, fx som
lønmodtager, dagpengemodtager eller førtidspensionist.
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Det foreslås i § 17 r, stk. 4, at udbetaling af ATP Livslang
Pension optjent ved bidrag til den supplerende arbejdsmar-
kedspension i Arbejdsmarkedets Tillægspension følger reg-
lerne ved udbetaling af ATP Livslang Pension optjent ved
ATP-bidrag. Udbetalingen af pensionen vil således blive på-
begyndt, når medlemmet når folkepensionsalderen, og vil
som udgangspunkt blive udbetalt månedligt resten af livet.
Mindre pensionsrettigheder kan udbetales som et kapitalise-
ret engangsbeløb. Udbetalingen af pensionen kan udskydes.
For hver måned udbetalingen udskydes, forhøjes den optjen-
te pension.

Det foreslås i § 17 r, stk. 5, Udbetalingen af pensionen vil
således blive påbegyndt, når medlemmet når folkepensions-
alderen, og vil som udgangspunkt blive udbetalt månedligt
resten af livet. Mindre pensionsrettigheder kan udbetales
som et kapitaliseret engangsbeløb. Udbetalingen af pensio-
nen kan udskydes. For hver måned udbetalingen udskydes,
forhøjes den optjente pension.

Det foreslås i § 17 r, stk. 6, at Arbejdsmarkedets Tillægs-
pension fastsætter den konkrete størrelse af engangsbeløbet
ved dødsfald efter lovens ikrafttræden for SUPP-ordningen i
ATP. Dette sker på baggrund af de regler om størrelsen af
engangsbeløbet, som social- og integrationsministeren fast-
sætter i henhold til forslaget til bemyndigelsen i forslaget til
§ 33 d, stk. 5, i lov om social pension, jf. forslagets § 11, nr.
8, og under hensyn til de rammer som gælder for størrelsen
af engangsbeløbet efter forslaget til § 33 c, stk. 4 og § 33 d,
stk. 3, i lov om social pension.

Det foreslås endvidere, at størrelsen af den årlige rente og
principperne for forrentningen af henholdsvis depotet fra 1.
januar 2013 og de løbende indbetalte bidrag efter den nye
ordning frem til dødsfaldet fastsættes af Arbejdsmarkedets
Tillægspension.

Det er hensigten, at fastsætte renten således, at den for de
enkelte år svarer til en risikofri rente med en løbetid op til 2
år. Den af Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsatte rente
kan fx basere sig på 2 års punktet i den markedsværdibase-
rede optjeningsrente, som indgår i forbindelse med den af
bestyrelsen i Arbejdsmarkedets Tillægspension årlige fast-
satte markedsværdibaserede optjeningsrente, som danner
grundlag for den årlige tarif, jf. § 8 c, stk. 2, sidste punktum
i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, og som fastsæt-
tes i overensstemmelse med Arbejdsmarkedets Tillægspen-
sions pensionsgrundlag, som anmeldes over for Finanstilsy-
net.

Det foreslås i § 17 r, stk. 7, at Finanstilsynet kan fastsætte
nærmere regler om noter m.v. om den supplerende arbejds-
markedspension for førtidspensionister i ATP’s årsrapport.
Efter de gældende regnskabsbestemmelser udarbejdes der i
dag en særskilt årsrapport for den supplerende arbejdsmar-
kedspension for førtidspensionister. Som følge af at alle
midler nu overføres til administration og forvaltningen sam-
men med ATP-ordningen, vil den supplerende arbejdsmar-
kedspension for førtidspensionister nu blive en del af ATP’s

årsrapport. Såfremt der er behov for i årsrapporten at vise
særlige oplysninger om den supplerende arbejdsmarkeds-
pension for førtidspensionister kan Finanstilsynet angive
dette efter bemyndigelsen.

Til nr. 4 (§ 17 s)

Bestemmelserne i § 17 s foreslås ophævet, da de er foreslået
flyttet til forslagets § 17 r, stk. 2, jf. forslagets § 8, nr. 3.

Til § 9

Til nr. 1 (§ 17 a )

Efter gældende regler i arbejdsskadesikringsloven fastsættes
tabet af erhvervsevne til personer, der er i fleksjob eller er
visiteret til fleksjob, på grundlag af forskellen mellem indtj-
eningen før arbejdsskaden og ledighedsydelsen eller indtj-
eningen i fleksjobbet. Indtjeningen i fleksjobbet udgør i dag
den overenskomstmæssige løn for det pågældende arbejde.
Efter gældende regler får arbejdsgiveren et tilskud fra kom-
munen til denne løn.

Den nye fleksjobordning indebærer, at ansatte i fleksjob får
løn fra deres arbejdsgiver for den arbejdsindsats, de reelt
yder. Derudover får de et tilskud til lønnen fra kommunen,
som kan udgøre op til cirka 16.700 kroner om måneden (98
pct. af den højeste dagpengesats).

Det foreslås i forslaget til § 9, nr. 1, at præcisere, at den ind-
tjening i fleksjobbet, der skal lægges til grund, er summen af
lønnen fra arbejdsgiveren og tilskuddet fra kommunen. Det-
te svarer til gældende principper for fastsættelse af erstat-
ning for tab af erhvervsevne i arbejdsskadesikringsloven.

Til nr. 2 (§ 17 a )

Efter de gældende regler, anses den erhvervsmæssige situa-
tion for endeligt afklaret i forhold til erstatning for tab af er-
hvervsevne efter arbejdsskadesikringsloven, når en person
er tilkendt fleksjob. Det betyder, at Arbejdsskadestyrelsen
skal træffe afgørelse om endelig erstatning for tab af er-
hvervsevne efter arbejdsskadesikringsloven. Dette har be-
tydning for udbetalingen af erstatningen.

Når der er truffet endelig afgørelse om erstatningen, kan er-
statningen inden for reglerne af § 27 i arbejdsskadesikrings-
loven udbetales som et engangsbeløb (kapitalerstatning), for
så vidt angår den del af erstatningen, der svarer til et tab af
erhvervsevne på 50 pct.

Når der i stedet er truffet en midlertidig afgørelse om erstat-
ning for tab af erhvervsevne, kan erstatningen ikke udbeta-
les som et engangsbeløb. I stedet udbetales der en løbende
erstatning til tilskadekomne.

Arbejdsskadestyrelsen træffer efter gældende regler midler-
tidig afgørelse vedrørende tilskadekomne, der er visiteret til
fleksjob og modtager ledighedsydelse.
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Uanset om der er truffet endelig eller midlertidig afgørelse
om erstatning for tab af erhvervsevne, kan sagen genoptages
efter lovens almindelige regler om genoptagelse. Skift af
fleksjob m.v. vil medføre adgang til at genoptage arbejds-
skadesagen, uanset om der er gået mere end fem år efter før-
ste afgørelse om erstatning, jf. lovens § 42, stk. 1.

Reformen af fleksjobordningen indebærer, at kommunen be-
villiger fleksjobbet for op til fem år ad gangen. Når de op til
fem år er gået, skal kommunen vurdere, om borgeren fortsat
er berettiget til et fleksjob. Midlertidige fleksjob betyder ik-
ke, at borgeren skal skifte fleksjob hver femte år, men alene
at kommunen hvert femte år skal vurdere, om den enkelte
fortsat er berettiget til et fleksjob.

Personer over 40 år kan efter det første fleksjob få bevilliget
et permanent fleksjob. Det gælder, hvis kommunen vurde-
rer, at borgeren aldrig bliver i stand til at kunne varetage et
almindeligt arbejde på ordinære vilkår.

Det foreslås i forslaget til § 9, nr. 2, at der skal træffes mid-
lertidig afgørelse både, når tilskadekomne modtager ledig-
hedsydelse, og når der ikke er bevilget permanent fleksjob.
Det betyder, at de tilskadekomne, der får bevilget midlertidi-
ge fleksjob også får en midlertidig erstatning for tab af er-
hvervsevne. For så vidt angår tilskadekomne på ledigheds-
ydelse sker der ingen ændringer.

Det foreslås tillige i forslaget til § 9, nr. 2, at Arbejdsskades-
tyrelsen i visse situationer fortsat kan træffe endelig afgørel-
se, når tilskadekomne har fået tilkendt et midlertidigt flek-
sjob.

Den endelige afgørelse kan træffes i de situationer, hvor Ar-
bejdsskadestyrelsen vurderer, at de erhvervsmæssige forhold
med sikkerhed medfører et tab af erhvervsevne.

For at Arbejdsskadestyrelsen kan træffe endelige afgørelser
om tabet af erhvervsevne er det som hidtil en forudsætning,
at Arbejdsskadestyrelsen har modtaget det fornødne vurde-
ringsgrundlag til at kunne vurdere et sikkert varigt (endeligt)
tab af erhvervsevnen på et forsvarligt grundlag.

Til nr. 3 (§ 27 )

Forslaget er en konsekvensændring af § 9, nr. 1.

Til nr. 4 (§ 37)

Det foreslås tillige at udvide det digitale advis, der giver Ar-
bejdsskadestyrelsen og kommunerne mulighed for at ud-
veksle informationer om, at der oprettes sager om arbejds-
skade og sygedagpenge m.v. samt indhentes visse oplysnin-
ger m.v., således at det digitale advis også omfatter sager
om ressourceforløb.

Det digitale advis omfatter kun sagsoplysninger, som doku-
menterer tilskadekomnes arbejdsevne, herunder helbreds-
mæssige oplysninger med henblik på at vurdere arbejdsev-
nen. Det digitale advis indebærer - som hidtil - alene, at der
uden tilskadekomnes/borgerens samtykke sendes meddelel-

se om, at myndigheden vedrørende en bestemt person ind-
henter en bestemt oplysning eller træffer afgørelse. Udveks-
ling af selve sagsoplysningen (for eksempel en lægeerklæ-
ring) eller afgørelsen, når den foreligger, kræver fortsat sam-
tykke fra den, oplysningen vedrører.

Til § 10

Til nr. 1 (§ 2)

Efter gældende regler i § 2, stk. 2, udbetaler kommunen job-
præmie til personer omfattet af § 1, der er registreret til at
udøve selvstændig erhvervsvirksomhed i Danmark, og som
ikke samtidig får udbetalt dagpenge eller feriedagpenge ef-
ter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kontanthjælp, re-
valideringsydelse, ledighedsydelse eller særlig ydelse efter
lov om aktiv socialpolitik, sygedagpenge efter lov om syge-
dagpenge, barseldagpenge efter lov om ret til orlov og dag-
penge ved barsel eller SU efter lov om statens uddannelses-
støtte.

Det foreslås, at § 2, stk. 2, ændres, så selvstændigt erhvervs-
drivende, der samtidig modtager ressourceforløbsydelse, si-
destilles med de øvrige persongrupper i bestemmelsen, der
ikke kan modtage jobpræmie.

Der foretages endvidere en konsekvensændring af bestem-
melsen som følge af, at reglerne om særlig ydelse ophæves,
jf. § 3, nr. 20.

Til nr. 2 (§ 7)

Efter gældende regler i § 7 medregnes præmien ikke ved be-
regning af kontanthjælp, engangshjælp og hjælp i særlige
tilfælde efter §§ 81-83 og 85 i lov om aktiv socialpolitik og
hjælp i særlige tilfælde efter §§ 35-37 og 39 i lov om inte-
gration af udlændinge i Danmark og af tilskud efter lov om
individuel boligstøtte og lov om dag-, fritids- og klubtilbud
m.v. til børn og unge.

Det foreslås, at § 7 ændres således, at jobpræmien ikke med-
regnes ved beregning af ressourceforløbsydelse. Derved sik-
res det, at personer, der modtager ressourceforløbsydelse, si-
destilles med modtagere af de øvrige ydelser, som nævnt i §
7, og at de dermed får et økonomisk incitament i form af en
jobpræmie til at finde arbejde.

Til § 11

Til nr. 1 (§ 3, stk. 5)

Efter de gældende regler i lov om social pension har førtids-
pensionister ret til at modtage førtidspensionen i udlandet,
hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldte.

Det foreslås, at det fremadrettet ikke er hele førtidspensio-
nen, der kan modtages i udlandet efter § 3, stk. 5 i lov om
social pension. Det foreslås, at en del førtidspensionsbeløbet
udgøres af et fastsat pensionstillæg, og at dette pensionstil-
læg ikke kan modtages i udlandet efter § 3, stk. 5 i lov om
social pension.
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Ligebehandlingsbestemmelsen i EF-forordningen om social
sikring fører til, at en person, der er omfattet af forordnin-
gen, kan få udbetalt pensionen under bopæl i et andet EU/
EØS–land og Schweiz, med samme beløb som ved bopæl i
Danmark i det omfang, de øvrige betingelser for ret til pen-
sion er opfyldt. Det kan endvidere fremgå af indgåede over-
enskomster om social sikring mellem Danmark og andre
lande, at visse regler i lov om social pension er fraveget.

Det foreslås i § 22, stk. 10, at den hidtil gældende § 3, stk. 5,
i lov om social pension fortsat finder anvendelse for førtids-
pensionister, der den 31. december 2012 havde ret til at
modtage førtidspensionen under fast bopæl i udlandet, så
længe førtidspensionisten har uafbrudt fast bopæl i lande
uden for EU/EØS og Schweiz.

Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger i pkt.
2.4.2.2, samt til bemærkningerne til § 21.

Til nr. 2 (§§ 16-19)

Til § 16

Efter gældende regler kan førtidspension tilkendes personer
i alderen fra 18 år til folkepensionsalderen. Det er en betin-
gelse for at få tilkendt førtidspension, at personens arbejds-
evne er varigt nedsat, og at nedsættelsen er af et sådant om-
fang, at pågældende uanset mulighederne for støtte efter den
sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i
fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende
ved indtægtsgivende arbejde.

Det foreslås i stk. 1, at førtidspension kan tilkendes personer
i alderen fra 40 år til folkepensionsalderen. Formålet er at
flest mulige skal i arbejde og forsørge sig selv og adgangen
til førtidspension begrænses.

Det foreslås i stk. 2, at personer i alderen 18 til 39 år dog
kan tilkendes førtidspension, hvis det er dokumenteret eller
det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at arbejds-
evnen ikke kan forbedres.

Personer, der er så syge eller har så betydelige funktionsned-
sættelser, at det er helt åbenbart formålsløst at forsøge at ud-
vikle arbejdsevnen, skal stadig kunne tilkendes førtidspensi-
on. Det kan fx være borgere med en betydelig nedsat funkti-
onsevne som følge af udviklingshæmning, personer med en
alvorlig hjerneskade eller en person med alvorlige lidelser,
hvor de medicinske behandlingsmuligheder er udtømte eller
udsigtsløse, og hvor prognosen er kort levetid, eller at syg-
dommen er hastigt accelererende.

Det foreslås i stk. 3, at det, som hidtil, er en betingelse for at
få tilkendt førtidspension, at personens arbejdsevne er varigt
nedsat, og at nedsættelsen er af et sådant omfang, at pågæl-
dende uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller
anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil
være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende
arbejde.

Efter lovforslaget lempes kriterierne for visitation til flek-
sjob. Det betyder samtidig, at betingelserne for tilkendelse
af førtidspension skærpes. En person, hvis arbejdsevne er
varigt og væsentligt nedsat, og hvor kommunen vurderer, at
borgeren aktuelt alene kan arbejde få timer om ugen, vil så-
ledes kunne blive visiteret til et fleksjob, hvis der er mulig-
hed for, at den pågældendes arbejdsevne kan udvikles inden
for en rimelig periode, således at personen kan øge sin ar-
bejdsindsats på et senere tidspunkt. Hvis arbejdsevnen deri-
mod vurderes ikke at kunne forbedres, og den pågældende
varigt kun kan arbejde få timer om ugen, skal kommunen
vurdere, om der skal indledes en sag om førtidspension.

Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger pkt.
2.4.1.2.

Til § 17

Efter gældende regler skal kommunalbestyrelsen behandle
en henvendelse om førtidspension i forhold til alle de mulig-
heder, der findes for at yde hjælp efter den sociale lovgiv-
ning, jf. § 5 i lov om retssikkerhed og administration på det
sociale område. Personer, som ønsker, at kommunalbesty-
relsen alene tager stilling til spørgsmålet om førtidspension,
kan dog anmode herom. I sådanne tilfælde træffer kommu-
nalbestyrelsen afgørelse om, at sagen på det foreliggende
dokumentationsgrundlag overgår til behandling efter regle-
rne om førtidspension.

Det foreslås i stk. 1, at den hidtil gældende § 17, stk. 1, 1.
pkt. videreføres som stk. 1, med indsættelse af en henvis-
ning til stk. 2.

Det foreslås i stk. 2, at sager der efter anmodning fra borge-
ren skal behandles på det foreliggende dokumentations-
grundlag, forelægges for kommunens rehabiliteringsteam
umiddelbart efter ansøgningen. Det foreslås, at kommunal-
bestyrelsen skal behandle sagen på det foreliggende doku-
mentationsgrundlag umiddelbart efter rehabiliteringsteamets
indstilling i sagen. Hensigten er at sikre en fortsat hurtig be-
handling af sager, der skal behandles på det foreliggende do-
kumentationsgrundlag.

Forslaget er en konsekvens af, at alle sager om førtidspensi-
on skal behandles i kommunens rehabiliteringsteam, inden
der kan træffes afgørelse i sagen. Det bemærkes, at sagen
overgår til behandling efter reglerne om førtidspension, uan-
set hvilken indstilling rehabiliteringsteamet kommer med.
Dette følger af selve retten til, at borgeren kan anmode om,
at der alene tages stilling til spørgsmålet om førtidspension.
Selvom rehabiliteringsteamet har indstillet, at der gives af-
slag på førtidspension påbegyndes sagen alligevel som en
førtidspensionssag, hvorefter kommunen kan give afslag på
tilkendelse af førtidspension.

Den foreslåede stk. 3, svarer til den hidtil gældende stk. 2.
Der er tale om en videreførelse af kommunalbestyrelsens
adgang til at påbegynde en sag eller træffe afgørelse om til-
kendelse af førtidspension til en person, der ikke selv har
rettet henvendelse herom.
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Der henvises til de almindelige bemærkninger pkt. 2.4.1.2.

Til § 18

Efter gældende regler træffer kommunalbestyrelsen afgørel-
se om, at sagen overgår til behandling efter reglerne om før-
tidspension, når det er dokumenteret eller det på grund af
særlige forhold er helt åbenbart, at pågældendes arbejdsevne
ikke kan forbedres ved aktiverings-, revaliderings- og be-
handlingsmæssige samt andre foranstaltninger.

Det foreslås, at det er en forudsætning for, at en sag kan
overgå til behandling efter reglerne om førtidspension, at
sagen har været forelagt kommunens rehabiliteringsteam.

Før en sag kan overgå til behandling efter reglerne om før-
tidspension, er det som hidtil en betingelse, at pågældendes
arbejdsevne ikke kan forbedres ved aktiverings-, revalider-
ings- og behandlingsmæssige samt andre foranstaltninger,
og det forudsættes, som noget nyt, at borgeren har deltaget i
ressourceforløb.

Det vil dog fortsat som efter hidtil gældende regler være
muligt at behandle en sag efter reglerne om førtidspension,
uden at den pågældende forud har deltaget i et ressourcefor-
løb, hvis det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at
pågældendes arbejdsevne ikke kan forbedres. Sådanne sager
kræver også, at rehabiliteringsteamet har vurderet sagen og
er kommet med en indstilling, inden kommunalbestyrelsen
træffer afgørelse om førtidspension.

Det foreslås endvidere præciseret, at kommunalbestyrelsen i
sager om ansøgning om førtidspension, jf. § 17, stk. 2, træf-
fer afgørelse om, at sagen overgår til behandling efter regle-
rne om førtidspension uden at det skal være dokumenteret,
at pågældendes arbejdsevne ikke kan forbedres ved deltagel-
se i ressourceforløb, aktiverings-, revaliderings- og behand-
lingsmæssige samt andre foranstaltninger,.

Der henvises til de almindelige bemærkninger pkt. 2.4.1.2.

Til § 19

Stk. 1

Efter de gældende regler, jf. lovens § 19, skal grundlaget for
en afgørelse om førtidspension blandt andet bestå af en re-
degørelse for den pågældendes ressourcer samt muligheder-
ne for at anvende og udvikle dem.

Det foreslås, at det fortsat er kommunen, der har kompeten-
cen til at træffe afgørelser om førtidspension. Rehabilite-
ringsteamets indstilling er ikke bindende for kommunens af-
gørelse om førtidspension. Det forudsættes dog, at teamets
indstilling tillægges stor vægt ved kommunens vurdering af,
om der kan tilkendes førtidspension. Hvis kommunen ikke
kan følge rehabiliteringsteamets indstilling, skal sagen fore-
lægges for rehabiliteringsteamet på ny. Når rehabiliterings-
teamet har revurderet sagen, træffer kommunen afgørelse.

I relation til reglerne for tilkendelse af førtidspension skal
den systematiske beskrivelse og vurdering af borgerens res-
sourcer sammenholdt med dokumentationen for den faktisk
gennemførte indsats efter rehabiliteringsplanen og ressour-
ceforløb, således udgøre grundlaget for vurderingen af, om
der vil kunne tilkendes førtidspension. Kommunen skal gen-
nemføre en selvstændig vurdering i forhold til tilkendelse af
førtidspension, således at det sikres, at der alene tilkendes
førtidspension, hvis der er en tilstrækkelig og objektivt sam-
menhængende dokumentation for, at nedsættelsen af ar-
bejdsevnen er varig og af et sådant omfang, at der kan til-
kendes førtidspension i henhold til praksis.

Hvis kommunen vurderer, at personen på trods af, at ved-
kommende har deltaget i et ressourceforløb, i kraft af sine
ressourcer burde kunne arbejde indenfor nærmere angivne
jobfunktioner, fx i et fleksjob – selv om man ikke har kunnet
dokumentere dette gennem indsatsen, kan der ikke tilkendes
førtidspension.

Det fremgår af pkt. 2.2.1.2, at kriterierne for visitation til
fleksjob lempes, således at kommunen kan visitere til et
fleksjob, selv om pågældendes arbejdsevne aktuelt er meget
lille. Det betyder samtidig, at betingelsen for at være beretti-
get til førtidspension skærpes. En person, hvis arbejdsevne
er varigt og væsentligt nedsat, og hvor kommunen vurderer,
at borgeren aktuelt kun kan arbejde få timer om ugen, vil så-
ledes kunne blive visiteret til et fleksjob, hvis der er mulig-
hed for, at den pågældendes arbejdsevne indenfor en rimelig
periode kan udvikles, således at personen kan øge sin ar-
bejdsindsats på et senere tidspunkt. Hvis arbejdsevnen deri-
mod vurderes ikke at kunne forbedres, og den pågældende
varigt kun kan arbejde få timer om ugen, skal kommunen
vurdere, om der skal indledes en sag om førtidspension.

I kommunens vurdering kan der i forhold til kravet om ned-
sættelse af arbejdsevnen henses til hidtil gældende praksis
for tilkendelse af førtidspension. Afgørelsen skal dog træffes
under hensyn til de foreslåede ændrede regler om alders-
grænser, deltagelse i ressourceforløb, timetal i fleksjob m.v.,
samt til fremtidig praksis på området.

Stk. 2.

Kommunerne benytter sig i dag i vid udstrækning af læge-
faglig bistand fra lægekonsulenter, som enten er ansat i
kommunen eller er eksterne konsulenter. Der er ikke fastsat
bindende regler om lægekonsulenters medvirken i kommu-
nernes behandling af sager om fx fleksjob og førtidspension.

Det foreslås i lovforslagets § 2, nr. 4, at kommunerne frem-
over ved behandlingen af bl.a. sager, som skal behandles i
rehabiliteringsteamet alene kan benytte sundhedsfaglig råd-
givning fra regionens kliniske funktion i det omfang, der er
behov for sundhedsfaglig assistance.

Forslaget indebærer, at kommunerne ikke kan benytte egne
ansatte eller eksterne lægekonsulenter uden for regionens
kliniske funktion, fx i forbindelse med vurderingen af det
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helbredsmæssige dokumentationsgrundlag i forhold til til-
kendelse af førtidspension.

Der foreslås indsat en bestemmelse, der præciserer dette
med henvisning til §§ 25 b og 25 c i lov om ansvaret for og
styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Stk. 3

Det foreslås, at der indsættes en henvisning til bestemmel-
sen i § 25 e, stk. 2, i lov om ansvaret for og styringen af den
aktive beskæftigelsesindsats, som bemyndiger beskæftigel-
sesministeren til efter forhandling med social- og integrati-
onsministeren og ministeren for sundhed og forebyggelse at
fastsætte nærmere regler om organiseringen, tilrettelæggel-
sen og indholdet i den sundhedsfaglige rådgivning fra kli-
nisk funktion.

Det foreslås desuden præciseret, at de regler, der vil blive
fastsat i medfør af bemyndigelsesbestemmelsen, finder til-
svarende anvendelse i sager om førtidspension

Reglerne vil blive udarbejdet med udgangspunkt i bl.a. tidli-
gere udsendte vejledninger og skrivelser om lægekonsulen-
ters medvirken i den kommunale sagsbehandling med de
korrektioner i forhold til de udmeldte retningslinjer, der er
nødvendige som følge af den ændrede organisering af den
sundhedsfaglige rådgivning.

Der henvises til de almindelige bemærkninger under pkt.
2.4.1.3.

Til nr. 3 (§§ 16-19)

Lov om social pension §§ 16-19, som affattet ved lovforsla-
gets § 11, nr. 3, svarer til bestemmelserne i lovforslagets §
11, nr. 2, med indarbejdelse af de allerede vedtagne bestem-
melser om indførelse af seniorførtidspension, der først træ-
der i kraft 1. januar 2014, samt konsekvensændringer som
følge af forslaget i § 11, nr. 2.

Lov om social pension §§ 16-19, er af lovtekniske årsager
affattet i deres helhed i § 11, nr. 3, for at sikre korrekt sam-
menhæng af bestemmelserne med virkning fra 1. januar
2014.

Reglerne om seniorførtidspension fremgår af lov nr. 1386 af
28. december 2011, § 1, nr. 3-5. Efter disse bestemmelser
kan en person med langvarig og aktuel tilknytning til ar-
bejdsmarkedet fra 5 år før folkepensionsalderen ansøge om
førtidspension (seniorførtidspension). Kommunalbestyrelsen
træffer afgørelse om, at en sag overgår til behandling efter
reglerne om førtidspension på det foreliggende dokumentati-
onsgrundlag, når ansøgeren er 5 år eller kortere tid fra folke-
pensionsalderen og har haft en langvarig og aktuel tilknyt-
ning til arbejdsmarkedet. Der iværksættes ikke beskæftigel-
sesrettede tilbud for at udvikle arbejdsevnen. Kommunen
kan dog indhente nye oplysninger til brug for sagens afgø-
relse. Social- og Integrationsministeren fastsætter regler for

vurderingen af opfyldelse af kravet om langvarig og aktuel
tilknytning til arbejdsmarkedet.

Den foreslåede bestemmelse i § 16, viderefører den foreslå-
ede bestemmelse til § 16 i lov om social pension, som affat-
tet ved lovforslagets § 11, nr. 2.

Ved den foreslåede bestemmelse i § 17, stk. 1, videreføres
den foreslåede bestemmelse til § 17, stk. 1, som fremgår af
lovforslagets § 11, nr. 2, med en indsat henvisning til § 17,
stk. 3.

Den foreslåede bestemmelse i § 17, stk. 2 viderefører uænd-
ret den foreslåede bestemmelse til § 17, stk. 2, som fremgår
af lovforslagets § 11, nr. 2.

Det foreslås i § 17, stk. 3, at personer med langvarig og ak-
tuel tilknytning til arbejdsmarkedet fra 5 år før folkepensi-
onsalderen kan ansøge om seniorførtidspension.. Der iværk-
sættes ikke beskæftigelsesrettede tilbud for at udvikle ar-
bejdsevnen. Kommunalbestyrelsen kan dog indhente nye
oplysninger til brug for sagens afgørelse. Dette forslag sva-
rer til reglerne, der fremgår af lov nr. 1386 af 28. december
2011, § 1, nr. 3-5. der træder i kraft den 1. januar 2014.

Som en konsekvens af forslaget om indførelse af rehabilite-
ringsteam foreslås det, at kommunalbestyrelsen forelægger
sagen for kommunens rehabiliteringsteam, og at kommunen
umiddelbart efter rehabiliteringsteamets indstilling i sagen
træffer afgørelse om, at sagen på det foreliggende dokumen-
tationsgrundlag overgår til behandling efter reglerne om før-
tidspension.

Det bemærkes, at sagen overgår til behandling efter reglerne
om førtidspension, uanset hvilken indstilling rehabiliterings-
teamet kommer med. Såfremt kommunen har vurderet, at
ansøgeren opfylder betingelserne om langvarig og aktuel til-
knytning til arbejdsmarkedet, har borgeren ret til at få truffet
afgørelse om berettigelsen til førtidspension. Selvom rehabi-
literingsteamet har indstillet, at der gives afslag på førtids-
pension påbegyndes sagen alligevel som en førtidspensions-
sag, hvorefter, kommunen kan give afslag på tilkendelse af
førtidspension.

Den foreslåede § 17, stk. 4, viderefører den foreslåede be-
stemmelse til § 17, stk. 3, som affattet ved lovforslagets §
11, nr. 2.

Det foreslås, at § 17, stk. 5, svarer til bemyndigelsesbestem-
melsen i § 17, stk. 5, i lov om social pension som gældende
fra 1. januar 2014, jf. § 1, nr. 5 i lov nr. 1386 af 28. decem-
ber 2011. Der er dog foretaget en konsekvensrettelse, idet
der henvises til § 17, stk. 3 i stedet for § 17, stk. 4 som følge
af dette lovforslag.

Den foreslåede § 18, viderefører den foreslåede bestemmel-
se til § 18 i lov om social pension, som affattet ved lovfor-
slagets § 11, nr. 2, med en konsekvensændring som følge af
forslaget til et nyt stk. 3.
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Den foreslåede § 19, stk. 1, viderefører uændret den foreslå-
ede bestemmelse til § 19, stk. 1, som affattet ved lovforsla-
gets § 11, nr. 2.

Det foreslås i § 19, stk. 2, at § 19, stk. 1, nr. 1 og 2 ikke fin-
der anvendelse ved behandlingen af ansøgninger om senior-
førtidspension. Forslaget svarer til bestemmelsen i § 1, nr. 7
i lov nr. 1386 af 28. december 2011, med konsekvensæn-
dringer som følge af forslaget om indførelse af rehabilite-
ringsteam og ressourceforløb.

Den foreslåede § 19, stk. 3 viderefører uændret den foreslåe-
de § 19, stk. 2, som affattet ved lovforslagets § 11. nr. 2.

Den foreslåede § 19, stk. 4 viderefører uændret den foreslåe-
de § 19, stk. 3, som affattet ved lovforslagets § 11, nr. 2.

Der henvises til de almindelige bemærkninger under pkt.
2.4.1.3.

Til nr. 4 (§ 21, stk. 1)

Der er tale om en konsekvensændring, som følge af lovfor-
slagets § 11, nr. 2.

Til nr. 5. (§ 21, stk. 2)

Der er tale om en uændret videreførelse af § 21, stk. 2, i lov
om social pension, Denne bestemmelse blev indført ved lov
nr. 1386 af 28. december 2011 om forhøjelse af folkepensi-
onsalder, indførelse af seniorførtidspension m.v. Denne lov-
ændring træder i kraft den 1. januar 2014. Med dette forslag
er der ikke foreslået ændringer til bestemmelsen eller til
ikrafttrædelsestidspunktet.

Til nr. 6 (§ 33 b, stk. 5)

Med ændringen ensrettes ordlyden af begrebet i bestemmel-
sen. Pensionsordningen, som paragraf 33 b omhandler, er i
overskriften til § 33 b, og i § 33 b, stk. 1, benævnt ”supple-
rende arbejdsmarkedspension”. Det foreslås, at denne beteg-
nelse også anvendes i § 33 b, stk. 5.

Til nr. 7 (§ 33 c, stk. 4-8)

Efter gældende regler udbetales der et engangsbeløb ved
SUPP-medlemmets død før folkepensionsalderen. Engangs-
beløbet udbetales til boet, når ordningen er etableret i ATP,
og til boet eller en begunstiget, når ordningen er etableret i
et livsforsikringsselskab eller pensionskasse. Ved dødsfald
efter folkepensionsalderen er der ingen udbetaling. En-
gangsbeløbet udgør indeståendet på pensionistens konto i
ATP eller værdien af den optjente pensionsret i et livsforsik-
ringsselskab elle pensionskasse.

Det foreslås i § 33 c, stk. 4, at der indføres regler om udbeta-
ling af et engangsbeløb ved dødsfald efter opnåelse af folke-
pensionsalderen, og at beregningen af engangsbeløbet ved
dødsfald ændres. Det foreslås, at der skal være dødsfalds-
dækning både før og efter folkepensionsalderen. Indførelse
af en ret til et engangsbeløb ved dødsfald efter opnåelse af

folkepensionsalderen finansieres af en lavere dødsfaldsdæk-
ning end i dag ved dødsfald før folkepensionsalderen, såle-
des at den livsvarige alderspension fra SUPP ikke bliver
mindre som følge af de ændrede dødsfaldsregler.

Forslaget til § 33 c, stk. 4, fastsætter endvidere nogle ram-
mer for omfanget af dødsfaldsdækningen. Ved dødsfald før
folkepensionsalderen foreslås det, at engangsbeløbet mindst
skal udgøre summen af 1/3 af de indbetalte bidrag og et til-
læg. Ved dødsfald efter personens folkepensionsalder fore-
slås det, at engangsbeløbet højst må udgøre summen af 1/2
af de indbetalte bidrag og et tillæg, jf. forslaget til § 33 c,
stk. 5 og 6.

Det foreslås i § 33 c, stk. 5, at tillægget ved beregning af en-
gangsbeløbet, jf. forslaget til § 33 c, stk. 5, ved dødsfald før
folkepensionsalderen udgør et beløb svarende til mindst 1/3
af et indestående på personens konto ultimo 31. december
2012 i ATP eller mindst 1/3 af værdien af den erhvervede
pensionsret i et livsforsikringsselskab eller pensionskasse ul-
timo 31. december 2012.

Det foreslås endvidere i § 33 c, stk. 5, at tillægget ved be-
regning af engangsbeløbet, jf. forslaget til § 33 c, stk. 4, ved
dødsfald efter opnåelse af folkepensionsalderen udgør et be-
løb svarende til højst 1/2 af et eventuelt indestående på per-
sonens konto pr. 31. december 2012 i ATP eller højst 1/2 af
værdien af den erhvervede pensionsret i et livsforsikrings-
selskab eller pensionskasse pr. 31. december 2012.

Det foreslås i § 33 c, stk. 6, at der ved opgørelsen af den
mindste værdi af engangsbeløbet ved dødsfald før folkepen-
sionsalderen og den højeste værdi af engangsbeløbet ved
dødsfald efter folkepensionsalderen, jf. § 33 c, stk. 4, der til-
lægges en forrentning af de indbetalte bidrag og af tillægget
frem til dødsfaldet. Det er den enkelte administrator af
SUPP, dvs. Arbejdsmarkedets Tillægspension eller et livs-
forsikringsselskab eller pensionskasse, der fastsætter renten,
der forudsættes ikke at kunne blive negativ. Udgangspunktet
for fastsættelsen af renten kan være den af Finanstilsynet
fastsatte diskonteringsrente ved opgørelse af pensionsfor-
pligtigelser.

Det foreslås i § 33 c, stk. 7, at engangsbeløbet ved dødsfald
efter folkepensionsalderen aftrappes over 5-10 år fra folke-
pensionsalderen. Det er op til den enkelte administrator af
SUPP at fastlægge den konkrete aftrapning inden for disse
rammer, jf. også bemærkningerne til nr. 7 (§ 33 d, stk. 5) om
SUPP i Arbejdsmarkedets Tillægspension. Der er ikke noget
krav, at aftrapningen sker gradvis. Dødsfaldsydelsen kan
godt udformes således, at den udgør samme beløb i perioden
med dødsfaldsdækning, dvs. i minimum 5 år og højest 10 år
fra folkepensionsalderen.

Til nr. 8 (§ 33 d, stk. 1-5)

§ 33 d i lov om social pension vedrører indbetalinger til
SUPP, når denne administreres af Arbejdsmarkedets Til-
lægspension. Efter gældende regler indbetales bidrag til
SUPP-ordningen i ATP-regi, der indbetales til Arbejdsmar-
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kedets Tillægspension, til en særskilt konto i Arbejdsmarke-
dets Tillægspension. Afkast tilskrives det enkelte SUPP-
medlems konto. Når SUPP-medlemmet når folkepensionsal-
deren, anvendes det indestående på personens konto til er-
hvervelse af livslang pension i Arbejdsmarkedets Tillægs-
pension på samme vilkår, som gælder for Arbejdsmarkedets
Tillægspensions egne medlemmer, dog således at SUPP-
medlemmer ved erhvervelse af pensionsret ikke opnår ret til
ATP-medlemmernes dødsfaldsydelser og derfor heller ikke
betaler herfor ved erhvervelsen.

Det foreslås i § 33 d, stk. 1, at bidragsbeløb, som indbetales
til Arbejdsmarkedets Tillægspension, anvendes til løbende
erhvervelse af pension efter nærmere regler fastsat i lov om
Arbejdsmarkedets Tillægspension. Der henvises til forsla-
gets § 8, nr. 3, om forslag til regler i lov om Arbejdsmarke-
dets Tillægspension.

Forslagets § 33 d, stk. 2, svarer til gældende regler. Det fore-
slås, at ved for sen indbetaling af bidrag til ATP Livslang
Pension, kan anvendes samme rentebestemmelse, som føl-
ger af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Det foreslås i § 33 d, stk. 3, at det udbetalte engangsbeløb
ved dødsfald før folkepensionsalderen, som minimum skal
udgøre indeståendet på den enkeltes særskilte konto den 31.
december 2012. Herved sikres det, at eksisterende medlem-
mer af SUPP ikke mister rettigheder ved overgangen til en
ændret dødsfaldsdækning.

Det foreslås i § 33 d, stk. 4, at udbetalingen af ATP Livslang
Pension optjent ved indbetaling af SUPP bidrag følger regle-
rne i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension for udbeta-
lingen af ATP Livslang Pension optjent ved indbetaling af
ATP bidrag.

Det foreslås i § 33 d, stk. 5, at social- og integrationsministe-
ren efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets
Tillægspension kan fastsætte nærmere regler om administra-
tionen af SUPP i Arbejdsmarkedets Tillægspension. Det er
hensigten at fastsætte dødsfaldsydelsen i SUPP i Arbejds-
markedets Tillægspension således, at den både før og efter
folkepensionsalderen udgør halvdelen af de indbetalte bi-
drag efter 1. januar 2013 med tillæg af et beløb svarende til
halvdelen af et eventuelt indestående på personens konto pr.
31. december 2012, og med tillæg af forrentning frem til
dødsfaldet, dog med den aftrapning, der er fastsat i overens-
stemmelse med forslaget til § 33 c, stk. 7, i lov om social-
pension, jf. forslagets § 11, nr. 7. Det er hensigten at fastsæt-
te aftrapningen således, at engangsbeløbet fra folkepensi-
onsalderen nedsættes med 1/60 for hver påbegyndt kalen-
dermåned dødsfaldet sker efter folkepensionsalderen, og så-
ledes at engangsbeløbet bortfalder fuldt ud 5 år efter folke-
pensionsalderen.

Til nr. 9 (§ 33 e, stk. 2)

§ 33 e i lov om social pension vedrører indbetalinger til
SUPP, når denne administreres af et livsforsikringsselskab
eller en pensionskasse. Det foreslås i § 33 e, stk. 2, at det

udbetalte engangsbeløb ved dødsfald før folkepensionsalde-
ren som minimum skal udgøre værdien af den optjente pen-
sionsret den 31. december 2012. Herved sikres det, at denne
personkreds ikke mister rettigheder ved overgangen til en
ændret dødsfaldsydelse.

Til nr. 10 (§ 49, stk. 1)

Af lovtekniske årsager er § 49, stk. 1, affattet i sin helhed
for at sikre korrekt sammenhæng i bestemmelsen med virk-
ning fra 1. januar 2013.

Bestemmelsen, som opregner alle relevante satser, fradrags-
beløb og formuegrænser efter lov om social pension, blev
nyaffattet i § 7, nr. 1, i lov nr. 928 af 18. september 2012 om
ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om ak-
tiv socialpolitik, lov om social pension og andre love (Ænd-
ret regulering af forskellige indkomstoverførsler i årene
2016-2023 samt forhøjelse af den supplerende pensionsydel-
se og pensionstillæg til folkepensionister). Denne lov træder
i kraft den 1. januar 2013.

Der er med dette forslag alene foretaget indholdsmæssige
ændringer i § 49, stk. 1, nr. 8.

Efter gældende regler i lov om social pension består førtids-
pensionen af et fastsat beløb på 208.176 kr. årligt for enlige
førtidspensionister og 176.952 kr. årligt for førtidspensioni-
ster, der er gift eller samlevende. Satserne er angivet i 2013-
niveau.

Det foreslås, at en del af førtidspensionen udgøres af et pen-
sionstillæg, og at pensionstillægget udgør 57.000 kr. for en-
lige og 49.000 kr. for gifte og samlevende. Satserne er angi-
vet i 2013 niveau. De fastsatte beløb reguleres. Der henvises
i øvrigt til de almindelige bemærkninger i pkt. 2.4.2.2.

Til § 12

Til nr. 1 (§ 100, stk. 3)

Med den foreslåede affattelse af servicelovens § 100, stk. 3,
ændres udmålingssystemet for merudgiftsydelsen, således at
de faste ydelsestrin, som tilskuddet udbetales efter, afskaf-
fes. Det foreslås således, at tilskud til nødvendige merudgif-
ter som i dag kan ydes, når de skønnede merudgifter udgør
mindst 6.000 kr. pr. år, svarende til 500 kr. pr. måned, men
at tilskuddet fastsættes ud fra de skønnede merudgifter pr.
måned og rundes op til nærmeste kronebeløb, der er deleligt
med 100. Om gældende ret henvises til pkt. 2.4.4.1 i de al-
mindelige bemærkninger.

Med forslaget ændres der ikke på, at udmålingen af tilskud-
det til nødvendige merudgifter skal ske på grundlag af de
sandsynliggjorte merudgifter for den enkelte. Reglen herom
videreføres således uændret.

Forslaget indeholder endvidere ingen ændringer i forhold til
de betingelser, der i øvrigt skal være opfyldt, for at en per-
son er berettiget til hjælp til dækning af nødvendige merud-
gifter, herunder betingelserne i forhold til personkreds, (om
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justering af personkreds, se dog nr. 2), betingelsen om år-
sagssammenhæng mellem merudgifterne og den nedsatte
funktionsevne og betingelsen om, at merudgiften ikke må
kunne dækkes efter anden lovgivning eller andre bestem-
melser i serviceloven. Disse betingelser videreføres således
uændret.

Hvis forslaget vedtages, vil der blive foretaget konsekvens-
ændringer i bekendtgørelse nr. 648 af 25. juni 2012 om nød-
vendige merudgifter ved den daglige livsførelse, som er ud-
stedt med hjemmel i servicelovens § 100, stk. 4, der giver
social- og integrationsministeren hjemmel til at fastsætte
regler om, hvilke udgifter der kan ydes hjælp til, og betin-
gelserne herfor. Endvidere vil der i bekendtgørelsen blive
fastsat regler om, hvornår ydelsesmodtageren har ret til at få
omberegnet et tidligere fastsat tilskud til dækning af merud-
gifter. Her tænkes på den situation, hvor de sandsynliggjorte
merudgifter er steget, efter at kommunen har fastsat tilskud-
det. Det vil i bekendtgørelsen blive fastsat, at uanset stignin-
ger i de sandsynliggjorte merudgifter, som ligger til grund
for kommunens fastsættelse af den udbetalte hjælp, kan
ydelsesmodtageren først forlange at få fastsat ydelsen på ny,
når der er forløbet et år regnet fra den seneste fastsættelse.
Såfremt kommunen herefter finder grundlag for en ændret
fastsættelse af den udbetalte hjælp, skal ændringen ske med
tilbagevirkende kraft til det tidspunkt, hvor stigningen i de
sandsynliggjorte merudgifter fandt sted. Formålet med den-
ne regel er at sikre, at det foreslåede udmålingssystem for
merudgiftsydelsen ikke medfører væsentligt øget admini-
stration i kommunerne. Samtidig skal reglen også sikre, at
ydelsesmodtagerne inden for en rimelig periode (et år, jf.
ovenfor) kan forlange at få fastsat deres merudgiftsydelse på
ny, hvis der sker stigninger i de sandsynliggjorte merudgif-
ter.

Såfremt lovforslaget vedtages, vil det ændrede udmålingssy-
stem gælde for alle bevillinger af merudgiftsydelse, både ek-
sisterende og nye bevillinger. Der vil således i forbindelse
med lovens ikrafttræden skulle ske en omberegning af alle
eksisterende bevillinger, således at udmålingen af ydelsen
fremadrettet sker i overensstemmelse med den foreslåede
ændring.

Til nr. 2 (§ 100, stk. 5)

Med den foreslåede tilføjelse i § 100, stk. 5, sker der en ju-
stering i den personkreds, der kan modtage hjælp til dækn-
ing af nødvendige merudgifter. Det foreslås således, at per-
soner, der modtager pension efter § 14 i lov om højeste,
mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension
m.v., og som samtidig er bevilget kontant tilskud til ansæt-
telse af hjælper efter servicelovens § 95, får ret til hjælp til
dækning af nødvendige merudgifter.

Forslaget indebærer i øvrigt ingen ændringer i forhold til
vurderingen af, om en person er omfattet af personkredsen
for merudgiftsydelsen. Det er således uændret en betingelse
for at være omfattet af personkredsen, at personen er mellem
18 år og folkepensionsalderen eller har opsat udbetalingen

af folkepensionen, ligesom personen skal have en varigt
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Til nr. 3 (§ 182, stk. 5)

Med den foreslåede bestemmelse i servicelovens § 182, stk.
5, sker der en regulering af bagatelgrænsen for merudgiftsy-
delsen. Det foreslås således, at beløbet på 6.000 kr. pr. år,
svarende til 500 kr. pr. måned, som de sandsynliggjorte mer-
udgifter skal overstige, før der kan udbetales hjælp, regule-
res en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocen-
ten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Beløbet afrundes
til nærmeste kronebeløb. Reguleringen foretages første gang
den 1. januar 2014.

Til § 13

Til nr. 1

Forslaget er en konsekvensændring, som følge af indsættelse
af et nyt stykke 2 i § 17 i lov om social pension, jf. lovfor-
slagets § 11, nr. 2.

Til § 14

Efter de gældende regler i lov om frikommuner har kommu-
nalbestyrelserne i frikommunerne mulighed for at træffe be-
slutning om at fravige reglerne i § 74 c i lov om aktiv social-
politik således, at revurderingen af, om betingelserne for
fleksjob fortsat er opfyldt, gennemføres i forbindelse med
den løbende opfølgning i det individuelle kontaktforløb. Der
er ikke fastsat procesregler for, hvordan opfølgningen i for-
bindelse med det individuelle kontaktforløb skal foretages.

Hvis en frikommune i forbindelse med den løbende opfølg-
ning vurderer, at en person ikke længere opfylder betingel-
serne for fleksjob, og dermed for fortsat udbetaling af ledig-
hedsydelse, skal frikommunen, inden der træffes afgørelse
om dette, anvende betingelserne i § 74 c, stk. 2 og 3, i lov
om aktiv socialpolitik, jf. forslagets stk. 2. Det medfører, at
frikommunen skal give borgeren et tilbud efter kapitel 10 el-
ler 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der skal end-
videre udarbejdes de redegørelser, der fremgår af § 74 c,
stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik. Dette gælder dog ikke,
hvis frikommunen har truffet afgørelse om, at borgeren er
berettiget til førtidspension.

Hvis frikommunen ved en afgørelse efter forslagets stk. 2
om, at en person ikke opfylder betingelserne for fleksjob og
dermed ikke længere er berettiget til ledighedsydelse, ikke
har fulgt reglerne i § 74 c, stk. 2 og 3, i lov om aktiv social-
politik, kan frikommunen ikke modtage refusion for udgifter
til kontanthjælp i 36 måneder, jf. § 7, stk. 3, i lov om fri-
kommuner.

Som en konsekvens af at § 104 a i lov om aktiv socialpolitik
ophæves, således at kommunerne ikke længere mister retten
til refusion, hvis de ikke har gennemført revurderingen retti-
dig og efter de regler, der følger af § 74 c, stk. 3, i lov om
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aktiv socialpolitik, foreslås det, at § 7, stk. 3, i lov om fri-
kommuner, ligeledes ophæves.

Til § 15

Den kommunale budgetgaranti indebærer, at kommunerne
under ét kompenseres for udviklingen i de kommunale ud-
gifter på visse områder, herunder kontanthjælp, revalidering,
ledighedsydelse og førtidspension. Kompensationen sker via
en regulering af bloktilskuddet.

Den foreslåede ændring indebærer, at udgifter til ressource-
forløbsydelse samt udgifter til aktivering af modtagere af
ressourceforløbsydelse vil være omfattet af den kommunale
budgetgarantiordning.

Til § 16

Til nr. 1-3

De foreslåede ændringer af pensionsafkastbeskatningsloven
er en konsekvens af forslaget om, at opsparing i SUPP-ord-
ningen i ATP-regi løbende anvendes til køb af pensionsret i
ATP i stedet for som efter gældende regler først, når den
pensionsberettigede når folkepensionsalderen.

En SUPP-ordning, hvor der løbende erhverves ATP-pensi-
on, beskattes som ATP-pension, dvs. på institutniveau. Når
indbetalinger til SUPP-ordninger i ATP løbende indgår i
ATP-ordningen, bliver særreglen om individbeskatning af
SUPP-ordninger i ATP i pensionsafkastbeskatningslovens §
1, stk. 1, nr. 1, litra a, og bestemmelsen om opgørelse af det
skattepligtige afkast for SUPP-ordningen i § 5 i pensionsaf-
kastbeskatningsloven for så vidt angår SUPP i ATP, derfor
overflødige.

På den baggrund forslås det i nr. 1 at ophæve individbeskat-
ningen af SUPP-ordninger i ATP-regi i pensionsafkastbe-
skatningslovens § 1, stk. 1, nr. 1, litra a, og i nr. 2 foreslås
det at præcisere, at § 5 ikke finder anvendelse på SUPP-ord-
ninger i ATP-regi. Herudover foreslås det i nr. 3, at ophæve
undtagelsen for SUPP-ordninger i pensionsafkastbeskat-
ningslovens § 6 om institutbeskatning af ATP.

Til § 17

Til nr. 1

Der er tale om konsekvensændringer i pensionsbeskatnings-
loven som følge af de foreslåede ændringer i §§ 33 c og d i
lov om social pension, jf. lovforslagets § 11, nr. 7 og 8.

Det fremgår af pensionsbeskatningslovens § 29 B, nr. 3, at
der af udbetaling af engangsbeløb efter § 33 c, stk. 4, § 33 d,
stk. 2, og § 33 e, stk. 2, i lov om social pension, betales en
afgift på 40 pct.

Det er i § 33 c, stk. 4, i lov om social pension foreslået, at
der indføres regler om udbetaling af et engangsbeløb ved
dødsfald efter opnåelse af folkepensionsalderen, jf. lovfor-
slagets § 11, nr. 7.

Det er hensigten, at udbetaling af sådanne engangsbeløb i
lighed med udbetaling af engangsbeløb efter den gældende §
33 c, stk. 4, som efter forslaget bliver til § 33 c, stk. 8, i lov
om social pension skal pålægges en afgift på 40 pct. Det
foreslås derfor i pensionsbeskatningslovens § 29 B, nr. 3, at
indsætte en henvisning til § 33 c, stk. 4 og stk. 8, i lov om
social pension.

Det er i § 33 d, stk. 3, i lov om social pension foreslået, at
det udbetalte engangsbeløb ved dødsfald før folkepensions-
alderen som minimum skal udgøre indeståendet på den en-
keltes særskilte konto den 31. december 2012, jf. lovforsla-
gets § 11, nr. 8. Det er endvidere i § 33 d, stk. 5, i lov om
social pension foreslået, at social- og integrationsministeren
efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Til-
lægspension kan fastsætte nærmere regler om administratio-
nen af supplerende arbejdsmarkedspension (SUPP) i Ar-
bejdsmarkedets Tillægspension, jf. ligeledes lovforslagets §
11, nr. 8. Det er hensigten at fastsætte dødsfaldsydelsen i
SUPP i Arbejdsmarkedets Tillægspension således, at den
både før og efter folkepensionsalderen udgør halvdelen af de
indbetalte bidrag efter 1. januar 2013 med tillæg af et beløb
svarende til halvdelen af et eventuelt indestående på perso-
nens konto pr. 31. december 2012, og med tillæg af forrent-
ning frem til dødsfaldet, dog med den aftrapning, der er fast-
sat i forslaget til § 33 c, stk. 7, i lov om social pension, jf.
lovforslagets § 11, nr. 7.

Med lovforslaget bliver § 33 d, stk. 2, i lov om social pensi-
on ændret til en regel om, at der ved for sen indbetaling af
bidrag til ATP Livslang Pension, kan anvendes samme ren-
tebestemmelse, som følger af ATP-loven. Henvisningen i
pensionsbeskatningslovens § 29 B, nr. 3, til denne bestem-
melse skal derfor ændres.

Det er hensigten, at udbetaling af engangsydelser efter de
foreslåede regler i § 33 d, stk. 3 og 5, i lov om social pensi-
on skal pålægges en afgift på 40 pct. Det foreslås derfor i
pensionsbeskatningslovens § 29 B, nr. 3, at ændre henvis-
ningen fra § 33 d, stk. 2, i lov om social pension til § 33 d,
stk. 3 og 5, i denne lov.

Til § 18

Til nr. 1

Lov om social pension §§ 16 til 19 er af lovtekniske årsager
affattet i deres helhed for at sikre en korrekt sammenhæng i
bestemmelserne.

Som en konsekvens heraf ophæves bestemmelserne i § 1, nr.
3-9 i lov nr. 1386 af 28. december 2011 om ændring af lov
om social pension (Forhøjelse af folkepensionsalder, indfø-
relse af seniorførtidspension m.v.), der træder i kraft den 1.
januar 2014.

Til § 19

Til nr. 1
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Efter § 2 i lov nr. 928 af 18. september 2012 om ændring af
lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv social-
politik, lov om social pension og andre love (Ændret regule-
ring af forskellige indkomstoverførsler i årene 2016-2023
samt forhøjelse af den supplerende pensionsydelse og pensi-
onstillæg til folkepensionister) foretages der en midlertidig
mindreregulering af en række af de satsregulerede ydelser i
lov om aktiv socialpolitik, herunder kontanthjælp og ledig-
hedsydelse og revalideringsydelse. Efter § 3 i lov nr. 928 af
18. september 2012 mindrereguleres den beregnede fleks-
ydelse på tilsvarende måde.

Lov nr. 928 af 18. september 2012 træder i kraft den 1. janu-
ar 2013.

Af lovtekniske årsager er det foreslået i nærværende lovfor-
slags § 3, nr. 31, at bestemmelserne om den midlertidige
mindreregulering af kontanthjælp, ledighedsydelse m.v. ef-
ter § 2, nr. 2, i lov nr. 928 af 18. september 2012, affattes på
ny. Dette er for at sikre en korrekt sammenhæng i bestem-
melserne om satsregulering af kontanthjælp, ledighedsydel-
se m.v. i § 109 i lov om aktiv socialpolitik.

Med samme begrundelse er det foreslået i lovforslagets § 7,
at bestemmelserne om den midlertidige mindreregulering af
fleksydelse efter § 3 i lov nr. 928 af 18. september 2012, af-
fattes på ny.

Som en konsekvens heraf foreslås det at ophæve bestemmel-
serne i § 2, nr. 2, og § 3 i lov nr. 928 af 18. september 2012
om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om
aktiv socialpolitik, lov om social pension og andre love
(Ændret regulering af forskellige indkomstoverførsler i åre-
ne 2016-2023 samt forhøjelse af den supplerende pensions-
ydelse og pensionstillæg til folkepensionister).

Ved § 7 i lov nr. 928 af 18. september 2012 om ændring af
lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv social-
politik, lov om social pension og andre love blev § 49, stk.
1, nyaffattet af forenklingsmæssige grunde, således at alle
beløb angivet i bestemmelsen blev ændret til 2013-niveau.

Det foreslås at ophæve § 7, nr. 1, i lov nr. 928 af 18. septem-
ber 2012. Forslaget er en konsekvens af, at den nyaffattede §
49, stk. 1, ved lov nr. 928 af 18. september 2012 træder i
kraft samtidig med forslaget til ændring af § 49, stk. 1, nr. 8,
ved dette lovforslag, jf. § 11, nr. 10, der har samme ikraft-
trædelsesdato som lov nr. 928 af 28. september 2012. Lov
om social pension § 49, stk. 1, er af lovtekniske årsager af-
fattet i sin helhed for at sikre en korrekt sammenhæng i be-
stemmelserne.

Til § 20

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2013, jf.
dog stk. 2-6 og stk. 8. Der henvises til de almindelige be-
mærkninger til § 15.

I stk. 2 foreslås det, at beskæftigelsesministeren får bemyn-
digelse til at fastsætte tidspunktet for ikrafttræden af §§ 73 d

og e, jf. forslagets § 1, nr. 47 og § 75, stk. 1, nr. 6, og § 77,
stk. 3, jf. § 3, nr. 20, vedrørende krav om indlæggelse af cv i
Jobnet, deltagelse i cv-samtaler samt sanktioner ved man-
glende rettidig indlæggelse af cv i Jobnet og udeblivelse fra
cv-samtale.

Det foreslås i stk. 3, at for personer, der før tidspunktet for
ikrafttræden af bestemmelserne i §§ 73 d og e samt §§ 75,
stk. 1, nr. 6, og § 77, stk. 2 og 3, har modtaget ledigheds-
ydelse, skal der senest lægges cv i Jobnet og afholdes en cv-
samtale 3 måneder efter denne bestemmelses ikrafttræden.

Det foreslås i stk. 4, at som følge af, at § 70 g og § 75 i lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats, som affattet ved denne
lov § 1, nr. 41 og 48-50, skal notificeres over for EU-Kom-
missionen, kan forslaget have et andet ikrafttrædelsestids-
punkt end de øvrige forslag. Efter forslaget fastsætter be-
skæftigelsesministeren derfor tidspunktet for ikrafttræden af
muligheden for, at selvstændigt erhvervsdrivende kan få ud-
betalt et tilskud til, at den selvstændige kan fastholde sin be-
skæftigelse i den selvstændige erhvervsvirksomhed.

I stk. 5 foreslås det, at §§ 25 b - 25 d og § 25 e, stk. 1 og 2, i
lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigel-
sesindsats, jf. § 2, nr. 4, der vedrører samarbejde mellem
kommunen og regionen om sundhedsfaglig rådgivning og
vurdering, træder i kraft den 1. juli 2013. Som følge heraf
foreslås det endvidere, at § 25 a, stk. 4, nr. 4, der vedrører
repræsentation af regionen i rehabiliteringsteamet ved en
sundhedskoordinator, ligeledes træder i kraft den 1. juli
2013. Kommunerne og regionerne får dermed tid til at for-
handle samarbejdsaftalerne på plads. Herudover vil det un-
derstøtte, at alle regioner har etableret en klinisk funktion,
der kan levere alle nødvendige ydelser til kommunen.

Endvidere foreslås det, at en kommune og en region kan
vælge at indgå en samarbejdsaftale om sundhedsfaglig råd-
givning og vurdering til kommunen fra en klinisk funktion i
regionen som nævnt i §§ 25 b - 25 d, som har virkning fra et
tidspunkt, der ligger før 1. juli 2013. Det betyder, at en kom-
mune og en region kan vælge at indgå en samarbejdsaftale
om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering til kommunen
fra en klinisk funktion i regionen som beskrevet i §§ 25 b -
25 d, som har virkning fra et tidspunkt, der ligger før 1. juli
2013. Regionen kan ligeledes være repræsenteret i teamet
ved en sundhedskoordinator fra klinisk funktion på et tidli-
gere tidspunkt, hvis kommunen og regionen har indgået en
aftale om sundhedsfaglig rådgivning til kommunen, der har
virkning fra før den 1. juli 2013.

Det foreslås herudover, at kommunen, indtil der indgås sam-
arbejdsaftale med regionen om sundhedsfaglig rådgivning
og vurdering, herunder om en sundhedskoordinatorfunktion,
skal sørge for, at rehabiliteringsteamet har en sundhedsfag-
lig repræsentant, som kan varetage sundhedskoordinator-
funktionen med sundhedsfaglig rådgivning i teamet, herun-
der med bidrag til rehabiliteringsteamets indstilling. Forsla-
get er en konsekvens af forslaget om, at kommuner og re-
gioner ikke nødvendigvis skal indgå samarbejdsaftale om
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sundhedsfaglig rådgivning og vurdering før 1. juli 2013. I
perioden frem til, at der indgås en aftale, er kommunen an-
svarlig for, at teamet har en repræsentant med den nødvendi-
ge sundhedsfaglige baggrund. Der skal som udgangspunkt
være tale om en fagperson med en lægefaglig baggrund. Det
kan være en ansat i kommunen, regionen, mv. Ordningen
gælder længst til 1. juli 2013. Fra dette tidspunkt indgår re-
gionen i rehabiliteringsteamet med en sundhedskoordinator-
funktion.

I stk. 6 foreslås det, at beskæftigelsesministeren fastsætter
tidspunktet for hvornår de relevante oplysninger om aktivi-
teter og indsatser på det uddannelsesmæssige, social- og
sundhedsrettede område skal indberettes og udveksles. Den
konkrete udmøntning i bekendtgørelsesform af relevante op-
lysninger afventer således et udvalgsarbejde med deltagelse
af Beskæftigelsesministeriet, Ministeriet for Sundhed og
Forebyggelse, Social- og Integrationsministeriet og Finans-
ministeriet samt KL og Danske Regioner med henblik på at
afdække modeller for etablering af det nødvendige data- og
styringsgrundlag.

I stk. 7 foreslås en ændring som konsekvens af lovforslagets
§ 16, hvor de supplerende arbejdsmarkedspensioner for før-
tidspensionister (SUPP) i ATP omlægges fra individ- til in-
stitutbeskatning.

Efter gældende regler skal ATP lave endelige opgørelser af
SUPP’erne i ATP den 31. december 2012, når SUPP’erne
overgår fra individbeskatning til institutbeskatning. Ifølge
pensionsafkastbeskatningslovens § 23, stk. 1, skal pensions-
afkastskatten afregnes senest en måned efter den endelige
opgørelse. Samtidig med indbetaling af pensionsafkastskat-
ten skal ATP give den skattepligtige underretning om indbe-
talingen.

Det findes ikke hensigtsmæssigt, at ATP skal foretage en
selvstændig underretning af medlemmerne i SUPP om slut-
skatten samtidig med betalingen af skatten, når underretnin-
gen i stedet kan foretages i forbindelse med den årlige pensi-
onsoversigt fra ATP, der forventes sendt til medlemmerne i
foråret 2013. Det foreslås derfor at indføre en undtagelse til
hovedreglen om samtidig underretning, så ATP i denne sær-
lige situation, hvor hele SUPP-bestanden i ATP overgår fra
individ- til institutbeskatning den 1. januar 2013, kan under-
rette den skattepligtige om betaling af skatten i den årlige
pensionsoversigt. Særreglen har kun virkning for underret-
ning af den skattepligtige i perioden 1. januar 2013 til 30.
juni 2013.

Det foreslås i stk. 8, at§§ 16–19 i lov om social pension,
som affattet ved lovforslagets § 11, nr. 3 og § 21, stk. 2, i
lov om social pension, som affattet ved lovforslagets § 11,
nr. 5, træder i kraft den 1. januar 2014, svarende til ikraft-
trædelsestidspunktet for de allerede vedtagne bestemmelser
om ansøgning om seniorførtidspension, jf. § 2 i lov nr. 1386
af 28. december 2011 om ændring af lov om social pension
(Forhøjelse af folkepensionsalder, indførelse af seniorfør-
tidspension m.v.).

Til § 21

I stk. 1 foreslås det, at personer, der før lovens ikrafttræden
er ansat i fleksjob som lønmodtager eller har modtaget til-
bud om støtte i form af tilskud på grund af en varigt nedsat
arbejdsevne, fortsat skal have behandlet deres sag efter § 71,
§ 72 og § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i for-
hold til løn og ansættelsesforhold og det tilskud, der kan
ydes til selvstændigt erhvervsdrivende. Der vil således ikke
ske ændringer for denne persongruppe, så længe de pågæl-
dende fortsætter i samme fleksjob eller med samme selv-
stændige virksomhed.

I stk. 2 foreslås det, at personer, der ved lovens ikrafttræden
er i ansat i et fleksjob, fortsætter som hidtil i fleksjobbet.
Det betyder, at den ansatte fortsætter på de ansættelsesvil-
kår, som den pågældende er omfattet af i ansættelsen, og at
arbejdsgiverens tilskud beregnes efter de hidtidige regler i
§§ 71 og 72 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Hvis en person i et fleksjob efter lovens ikrafttræden påbe-
gynder et nyt fleksjob, bliver den pågældende omfattet af
reglerne i § 70 c, § 70 e og § 70 f i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats i forhold til løn, ansættelsesvilkår og udbeta-
ling af fleksløntilskud. Dette gælder, uanset om der er en le-
dighedsperiode mellem de to fleksjob eller om der er indgå-
et en aftale om ansættelse i fleksjob inden lovens ikrafttræ-
den med tiltrædelse den 1. januar 2013 eller derefter. Det
betyder, at en aftale om ansættelse i et fleksjob, der er ind-
gået før lovens ikrafttræden med påbegyndelse efter lovens
ikrafttræden, skal ændres i forhold til løn og ansættelsesfor-
hold, da ansættelsen vil være omfattet af reglerne i lovens §
1, nr. 41 i forhold til løn, opfølgning m.v.

Der vil ikke være tale om et nyt fleksjob, hvis det alene er
skånebehovet eller timetallet, der bliver ændret. Det samme
vil være tilfældet, hvis der ændres i den ansatte i et fleksjobs
jobbeskrivelse fx som følge af en forfremmelse, men hvor
ansættelsesområdet og opgaverne er sammenfaldende med
de hidtidige arbejdsopgaver. Det kan fx være tilfældet, hvis
en fuldmægtig bliver forfremmet til specialkonsulent, men
ikke ændrer arbejdsopgaver.

Hvis den pågældende skifter tjenestested inden for fx en
kommune eller fra et ministerium til et andet ministerium,
fordi de hidtidige arbejdsopgaver flyttes til et nyt tjeneste-
sted, vil der ikke være tale om et nyt fleksjob. Det samme
vil gøre sig gældende, hvis to virksomheder fusionerer eller
der sker virksomhedsoverdragelse, og ansættelsesmyndighe-
den dermed bliver en anden, men arbejdsopgaverne og an-
sættelsesvilkår er fortsat i uændret form. Det vil være tilfæl-
det, hvis der sker omlægning af ressortområder mellem for-
skellige ministerier fx at opgaver fra Integrationsministeriets
ressort område bliver flyttet til Beskæftigelsesministeriets
område, og den ansatte i et fleksjob flytter med sine opgaver
til Beskæftigelsesministeriet. Det samme vil gøre sig gæl-
dende, hvis en statslig institution bliver overflyttet til fx
ATP som følge af indførelsen af Udbetaling Danmark.
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Der vil altid være tale om et nyt fleksjob, hvis den pågæl-
dende er ophørt i et fleksjob på grund af kontraktens ophør,
afskedigelse eller opsigelse. Hvis den fleksjobvisiterede
skifter fra en arbejdsgiver til en anden arbejdsgiver inden for
samme eller et andet ansættelsesområde, vil der være tale
om et nyt fleksjob, jf. dog ovenstående om skift af tjeneste-
sted.

Endelig vil det også være at betragte som et nyt fleksjob,
hvis en ansat i fleksjob skifter til et nyt ansættelsesområde
inden for samme virksomhed/hos samme arbejdsgiver, og
løn- og ansættelsesvilkårene er ændret. Det vil fx være, hvis
en ansat i fleksjob har arbejdet som pædagog, men på et
tidspunkt skifter til administrativt arbejde på samme institu-
tion.

I stk. 3 foreslås det, at personer, der modtager tilbud i form
af støtte på grund af en varig og væsentlig nedsat arbejdsev-
ne, hvor tilskuddet er tilkendt før den 1. januar 2013, får ret
til ledighedsydelse fra det tidspunkt, hvor de er ophørt i de-
res selvstændige virksomhed, hvis de i øvrigt opfylder betin-
gelserne for ledighedsydelse, herunder at de ikke er selvfor-
skyldt ledige.

Baggrunden for dette er, at personer, der modtager støtte ef-
ter den gældende § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats er visiteret til fleksjob på samme betingelser, som gæl-
der for personer, der bliver visiteret til fleksjob som lønmod-
tager efter både de gældende og nye regler. Der er derfor ik-
ke behov for en ny visitation til fleksjob i lighed med, hvad
der vil gælde for personer, der fra den 1. januar 2013 får til-
bud om støtte i form af tilskud på grund af varige begræns-
ninger i arbejdsevnen i forhold til deres selvstændige virk-
somhed, jf. forslaget til § 1, nr. 41 til § 70 g i lov om en ak-
tiv beskæftigelsesindsats.

I stk. 4 foreslås det, at det alene er i sager, hvor der sker visi-
tation til fleksjob, jf. 70 a, i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats eller skal foretages en vurdering af, om en person
fortsat opfylder betingelserne for fleksjob, jf. § 74 c, i lov
om aktiv socialpolitik, fra den 1. januar 2013, at ophævelsen
af § 122, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf.
forslagets § 1, nr. 59, og § 104 a i lov om aktiv socialpolitik,
jf. forslaget § 3, nr. 29, får virkning. For sager, hvor visitati-
onen til fleksjob eller vurderingen af, om en person fortsat
opfylder betingelserne for fleksjob, er foretaget eller burde
være foretaget før den 1. januar 2013, skal de hidtil gælden-
de regler i § 122, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats og § 104 a i lov om aktiv socialpolitik fortsat anvendes.

I stk. 5 foreslås det, at personer, der før lovens ikrafttræden
var berettiget til ledighedsydelse på over 89 pct. af højeste
dagpengebeløb, jf. § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring
m.v., fortsætter med at få udbetalt ledighedsydelse på mel-
lem 90 og 91 pct. af dagpengenes højeste beløb frem til de
bliver ledige efter ansættelse i et fleksjob. Ledighedsydelsen
nedsættes dog til 89 pct. af højeste dagpengebeløb senest
den 1. juli 2013. Herefter modtager de pågældende ledig-
hedsydelse efter forslagets § 3, nr. 11 til § 74 a, i lov om ak-

tiv socialpolitik. De pågældende får dermed en rimelig peri-
ode til at indrette sig på, at ledighedsydelsen nedsættes til 89
pct. af højeste dagpengebeløb.

I stk. 6 foreslås det, at personer som har bevaret retten til le-
dighedsydelse på mellem 90 og 91 pct. af dagpengenes høje-
ste beløb, jf. stk. 5, og som visiteres til ressourceforløb, kan
modtage ressourceforløbsydelse med et beløb svarende til
deres hidtidige ydelse, indtil ledighedsydelsen ville være sat
ned efter stk. 5. Herefter nedsættes ressourceforløbsydelsen
til et beløb svarende til 89 pct. af højeste dagpengebeløb,
svarende til nedsættelsen i stk. 5.

I stk. 7 foreslås det, at person, der har mistet retten til ledig-
hedsydelse, fordi de efter fleksydelsesalderen, som fastsat i
lov om fleksydelse, har modtaget ledighedsydelse i sam-
menlagt 6 måneder, igen bliver berettiget til at modtage le-
dighedsydelse, jf. forslaget til § 3, nr. 13 til § 74 b, stk. 2.
Med bestemmelsen bliver personer, der havde mistet retten
til ledighedsydelse, således omfattet af en begunstigende af-
gørelse, da de igen kan modtage ledighedsydelse. Det er dog
en betingelse, at den pågældende opfylder betingelserne for
at modtage ledighedsydelse, jf. forslaget til § 3, nr. 13, til §
74 b, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik, og står til rådighed
for fleksjob ved at være aktivt arbejdssøgende, møde til ind-
kaldte samtaler og tager imod tilbud om fleksjob eller tilbud
efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller andre til-
bud, der forbedrer muligheden for at komme i arbejde, jf.
forslaget til § 3, nr. 20, til § 75 i lov om aktiv socialpolitik.

I stk. 8 foreslås det, at kontanthjælp og særlig ydelse, der in-
den lovens ikrafttræden er udbetalt til en person, der er visi-
teret til fleksjob, indgår i opgørelsen af den periode på 18
måneder inden for 24 måneder, hvorefter kommunen afhol-
der udgifterne til hjælp fuldt ud. Efter de gældende regler i
§ 100, stk. 1, 3. pkt., § 104, stk. 1, 3. pkt., og § 104, stk. 2, 3.
pkt., afholder kommunen fuldt ud udgiften til hjælp, hvis en
person, der er visiteret til fleksjob, har modtaget hjælp i en
periode på 18 måneder indenfor 24 måneder efter visiterin-
gen til fleksjob.

I stk. 9 foreslås det, at § 9 i lov om arbejdsskadesikring ale-
ne får virkning for sager, hvor tilskadekomne på ikrafttræ-
delsestidspunktet eller senere visiteres til fleksjob. Sager,
hvor den tilskadekomne inden den 1. januar 2013 er visiteret
til fleksjob, behandles efter de hidtil gældende regler i § 17 a
i arbejdsskadesikringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af
7. september 2009.

Det foreslås i stk. 10, at lovforslagets § 11, nr. 1, ikke finder
anvendelse for personer, der ved lovens ikrafttræden, har ret
til førtidspension efter den hidtil gældende § 3, stk. 5, i lov
om social pension, så længe førtidspensionisten har uafbrudt
fast bopæl i et ikke EU/EØS-land eller Schweiz.

Den hidtil gældende § 3, stk. 5, i lov om social pension fin-
der fortsat anvendelse i disse tilfælde.

Flytning mellem forskellige ikke EU/EØS-lande eller
Schweiz medfører således ikke tab af retten til at få udbetalt
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førtidspension efter den hidtil gældende § 3, stk. 5, i lov om
social pension. Hvis førtidspensionisten efterfølgende tager
fast bopæl i et EU/EØS-land eller Schweiz fortabes retten til
at få udbetalt førtidspensionen efter den hidtil gældende § 3,
stk. 5, i lov om social pension. Pensionstillægget udbetales
under bopæl i et EU/EØS-land eller Schweiz efter EU-for-
ordningen og under bopæl i USA, Indien, Sydkorea og Fi-
lippinerne efter den gældende overenskomst med disse lan-
de.

Det foreslås i stk. 11, at §§ 16-19 i lov om social pension,
som affattet ved dette lovforslags § 11, nr. 2, ikke finder an-
vendelse i sager om tilkendelse af førtidspension, hvis kom-
munalbestyrelsen før 1. januar 2013 har truffet afgørelse
om, at sagen overgår til behandling efter reglerne om før-
tidspension. Forslaget betyder, at de sager, der ved lovens
ikrafttræden er overgået til behandling efter reglerne om før-
tidspension, behandles færdig efter de hidtil gældende regler
i §§ 16-19 i lov om social pension, indtil der er truffet en en-
delig afgørelse i sagen.

I stk. 12 foreslås det, at det nuværende indestående på sær-
skilte konti i SUPP for alle medlemmer i SUPP i Arbejds-
markedets Tillægspension overføres til Arbejdsmarkedets
Tillægspension og administreres og forvaltes sammen med
fondens øvrige formue med virkning fra 1. januar 2013. Den
eksisterende SUPP ordning består pr. 1. januar 2012 af
knapt 100.000 medlemmer. De største depoter i SUPP ord-
ningen er på ca. 50.000 kr., mens et gennemsnitligt depot er
på ca. 23.500 kr. Efter overførslen af midlerne fra de sær-
skilte konti vil midlerne i SUPP og i ATP Livslang Pension
indgå i et formuefællesskab, hvor der føres en fælles inve-
steringspolitik på tværs af alle rettigheder, og hvor risici ve-
drørende investeringer, afkast, solvens, levetid og realværdi-
sikring deles og bæres i fællesskab, og hvor der føres en fæl-
les bonuspolitik med udgangspunkt i et fælles bonuspotenti-
ale, hvorfra der kan udloddes bonus. Der henvises til de al-
mindelige bemærkninger for så vidt angår de administrative
og økonomiske fordele ved dette formuefællesskab.

I stk. 13 foreslås det, at de enkelte SUPP-medlemmers op-
sparing på særskilte konti i SUPP hos Arbejdsmarkedets Til-
lægspension den 31. december 2012 i forbindelse med over-
førslen anvendes til at erhverve pensionsret i ATP Livslang
Pension pr. 1. januar 2013 samtidig med den foreslåede
ikrafttræden af denne lov. Erhvervelse af pensionsret sker
efter fradrag af individuel PAL-skat. Erhvervelse af pensi-
onsret vil således blive fremrykket til 1. januar 2013, i stedet
for på tidspunktet, hvor det enkelte medlem når sin folke-
pensionsalder. Det skal bemærkes, at de nye regler for
SUPP i Arbejdsmarkedets Tillægspension vil gælde for per-
soner født 1. januar 1948 eller senere.

I stk. 14 og 15 fastlægges grundlaget for erhvervelse af pen-
sionsret i ATP Livslang Pension i forbindelse med overgan-
gen fra opsparing på individuelle konti til ATP Livslang
Pension. I lighed med hvad der gælder for erhvervelse af
pensionsret ved de løbende indbetalinger af bidrag, foreslås

det at opdele den enkelte kontohavers indestående den 31.
december 2012 i et garantibidrag og et bonusbidrag.

Det foreslås, at størrelsen af garantibidraget udgør 80 pct. af
indestående pr. 31. december 2012, svarende til størrelsen af
det garantibidrag, som i dag anvendes ved erhvervelse af
pensionsret i Arbejdsmarkedet Tillægspension. For efterføl-
gende år vil garantibidraget blive fastsat årligt af beskæfti-
gelsesministeren i henhold til de gældende regler i § 8 c, stk.
3 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Garantibidraget foreslås anvendt til erhvervelse af garanteret
pension i Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Den resterende del af den enkelte kontohaversindestående
pr. 31. december 2012 udgør bonusbidraget, som foreslås
overført til Arbejdsmarkedets Tillægspensions bonuspotenti-
ale. Medlemmer i SUPP hos Arbejdsmarkedets Tillægspen-
sion indgår således i en fælles bonuspolitik med medlem-
merne i Arbejdsmarkedets Tillægspension, hvor risici ve-
drørende investeringer, afkast, solvens, levetid og realværdi-
sikring deles og bæres i fællesskab.

I stk. 15 foreslås det, at garantibidraget anvendes til erhver-
velse af pension den 1. januar 2013 i overensstemmelse med
en af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra bestyrel-
sen for Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsat tarif. Før
erhvervelsen sker der ikke fradrag medbeløb efter § 16 i lov
om Arbejdsmarkedets Tillægspension, idet den erhvervede
pensionsret for medlemmer af SUPP ikke omfatter ret til
dødsfaldsydelser efter § 14 b, stk. 3, og § 14 e, stk. 3, i lov
om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

I stk. 16 foreslås, at beskæftigelsesministeren fastsætter ta-
riffen, jf. stk. 15, efter indstilling fra bestyrelsen for Ar-
bejdsmarkedets Tillægspension. Tariffen fastsættes på
grundlag af en pr. 31. december 2012 markedsværdibaseret
optjeningsrente opgjort i overensstemmelse med principper-
ne i pensionsgrundlaget i Arbejdsmarkedets Tillægspension,
jf. § 18 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Som følge af at lovforslaget træder i kraft den 1. januar
2013, er det ikke muligt at anvende den tarif, som fastlæg-
ges af beskæftigelsesministeren i henhold til § 8 c i lov om
Arbejdsmarkedets Tillægspension, idet denne tarif beregnes
på grundlag af en markedsværdibaseret optjeningsrente fast-
lagt ud fra en markedsrentekurve pr. 30. september 2012.

Det foreslås derfor, at tariffen i stedet fastsættes på grundlag
af en markedsværdibaseret optjeningsrente pr. 31. december
2012 svarende til det tidspunkt, hvor de nye regler får virk-
ning. Det foreslås endvidere at anvende de principper for
fastlæggelse af den markedsværdibaserede optjeningsrente
og den bagvedliggende rentekurve, som er fastlagt i pensi-
onsgrundlaget i Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. § 18 i
lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Herved sikres, at
kontohaverne indtræder i ATP-ordningen på lige vilkår med
ATP’s medlemmer.
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Ved fastsættelse af tariffen kan Arbejdsmarkedets Tillægs-
pension umiddelbart efter årsskiftet fremsende det tekniske
beregningsgrundlag for markedsrentekurven og tariffen til
beskæftigelsesministeren, således at beskæftigelsesministe-
ren i en bekendtgørelse udstedt umiddelbart efter årsskiftet
kan fastsætte tariffen efter indstilling fra bestyrelsen for Ar-
bejdsmarkedets Tillægspension. Herved sikres, at de med-
lemmer, som efter forslagets § 21, stk. 17, kan vælge at ud-
skyde erhvervelsen af pensionsret til folkepensionsalderen,
har et tilstrækkeligt og relevant grundlag for at kunne træffe
beslutningen om eventuel udskydelse.

For førtidspensionister, som i forvejen har en pensionsret i
ATP Livslang Pension, vil de indbetalte bidrag til den SUPP
blive anvendt til en forhøjelse af medlemmets pensionsret i
ATP Livslang Pension eksklusiv dødsfaldsrettighederne i
ATP Livslang Pension. Dette svarer til, hvad der gælder for
de livsforsikringsselskaber og pensionskasser, der forvalter
SUPP, jf. § 33 e, hvor indbetaling til SUPP efter gældende
regler kan anvendes til en specificeret forhøjelse af en eksi-
sterende livsvarig pensionsret. Arbejdsmarkedets Tillægs-
pension har under 1.000 førtidspensionister, som ikke har
indbetalt til ATP Livslang Pension. Deres pensionsret hos
Arbejdsmarkedets Tillægspension vil udelukkende bestå af
deres pensionsret i SUPP.

I stk. 17 foreslås det, at medlemmer, der er født i perioden 1.
januar 1949 til 31. december 1952 og som ultimo 2012 har
sparet op på særskilte konti i SUPP hos Arbejdsmarkedets
Tillægspension, kan fravælge at erhverve pensionsret den 1.
januar 2013 og vente med at erhverve pensionsret til de når
folkepensionsalderen. De pågældende vil i stedet få overført
deres indestående på den særskilte konto til Arbejdsmarke-
dets Tillægspension og få forrentet det overførte beløb fra
31. december 2012 og frem til folkepensionsalderen, jf. be-
mærkningerne til stk. 18, og på dette tidspunkt med det for-
rentede beløb erhverve ATP livslang pension på de tarifvil-
kår, der gælder på dette tidspunkt, hvor kontohaveren når
folkepensionsalderen.

På trods af, at det vurderes at være mest fordelagtigt for alle
medlemmer af SUPP-ordningen at erhverve livslang pension
allerede 1. januar 2013 indføres denne valgmulighed, da æn-
dringerne til SUPP i Arbejdsmarkedets Tillægspension sker
meget tæt på pensionering for denne gruppe. Derfor får den-
ne gruppe mulighed for at vente med erhvervelsen, således
at det kan ske ved folkepensionsalder, som den enkelte hidtil
har forventet.

I stk. 18 foreslås det, at Arbejdsmarkedets Tillægspension
fastsætter de nærmere regler om størrelsen af renten samt
principperne for forretningen af deres indestående på sær-
skilte konti fra den 31. december 2012 frem til folkepensi-
onsalderen for personer, der har valgt ikke at erhverve pen-
sionsret for deres indestående den 1. januar 2013. Det er
hensigten, at renten og principperne for forrentningen så
vidt muligt sker efter lignende principper som ved fastsæt-
telsen af den forrentning, der sker ved beregning af størrel-

sen af det udbetalte engangsbeløb ved af dødsfald, jf. be-
mærkningerne til forslagets § 8, nr. 3.

I stk. 19 foreslås det, at social- og integrationsministeren ef-
ter indstilling fra Arbejdsmarkedets Tillægspension kan fast-
sætte nærmere regler om overførslen af de særskilte konti i
SUPP hos Arbejdsmarkedets Tillægspension og erhvervel-
sen af pensionsrettigheder i ATP Livslang Pension den 1. ja-
nuar 2013. Det er hensigten at fastsætte regler således, at
personer, som ikke ønsker at erhverve livslang pensionsret
den 1. januar 2013, skal give Arbejdsmarkedets Tillægspen-
sion meddelelse inden for et kortere tidsrum, fx 2 måneder,
efter lovens ikrafttræden. De førtidspensionister, der er om-
fattet af denne mulighed vil modtage nærmere orientering
herom, herunder også den konkrete tidsfrist for tilbagemel-
ding.

I stk. 20 foreslås, at § 16, nr. 1-3, har virkning fra og med
indkomståret 2013. Det skal ses i sammenhæng med, at
SUPP efter forslaget den 1. januar 2013 bliver en mere
ATP-nær ordning som følge af formue- og investeringsfæl-
lesskab og løbende køb af pension i ATP. Der henvises til
de almindelige bemærkninger.

I stk. 21 og 22 foreslås det, at merudgifterne til erstatning ef-
ter arbejdsskadesikringsloven er omfattet af DUT.

Med forslaget fraviges § 14, stk. 2, nr. 4, i lov om kommu-
nal udligning og generelle tilskud samt § 3, stk. 2, nr. 4, i
lov om regionernes finansiering. Bestemmelsen har til for-
mål at fravige disse regler for kompensation af kommuner
og regioner ved merudgifter for kommunale og regionale ar-
bejdsgivere som følge merudgifter til arbejdsskadeerstatnin-
ger, da Beskæftigelsesministeriet ikke finder, at de kommu-
nale og regionale arbejdsgivere skal kompenseres for disse
arbejdsgiverudgifter.

Forslaget indebærer herefter, at alle arbejdsgivere - offentli-
ge og private - berøres byrdemæssigt ens af stigende udgif-
ter til arbejdsskadeerstatninger.

Til § 22

Bestemmelsen svarer til § 89 i arbejdsskadesikringsloven.

Når et forsikringsselskab hæver forsikringspræmierne uden
for hovedforfald, skal forsikringsselskabet tilbyde forsik-
ringstagerne (på arbejdsskadeområdet: arbejdsgiverne) at
blive fritstillede. Det foreslås, at forsikringsselskaberne ikke
skal fritstille forsikringstagerne, der således ikke kan opsige
forsikringerne alen på baggrund af præmieforhøjelser, der
skyldes merudgifter som følge af lovforslaget.

Bestemmelsen anvendes normalt ved ændringer af arbejds-
skadesikringsloven, der medfører øgede udgifter for forsik-
ringsselskaberne og dermed for arbejdsgiverne.

Som det fremgår af lovforslaget økonomiske bemærkninger
medfører lovforslaget øgede udgifter for forsikringsselska-
berne og dermed for arbejdsgiverne. Det skyldes, at den
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samlede indtjening i fleksjobbet fremover er mindre i for-
hold til gældende regler, og at der indføres midlertidige flek-
sjob.

Det kan derfor være nødvendigt for forsikringsselskaberne
at hæve forsikringspræmien for forsikringstagerne (de sik-
ringspligtige arbejdsgivere) uden for hovedforfald. Det er

derfor hensigtsmæssigt, at en forhøjelse, der alene skyldes
øgede udgifter som følge af lovforslaget ikke medfører, at
forsikringstageren skal fritstilles.

Forhøjer forsikringsselskabet præmien udover den forhøjel-
se, der er en følge a lovforslaget, skal forsikringstageren frit-
stilles på normal måde.
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Bilag 1
Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Gældende formulering Lovforslaget

§ 1
I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgø-
relse nr. 706 af 28. juni 2012, foretages følgende ændrin-
ger:

§ 2. Målgrupper efter afsnit III-VII i denne lov er:
1-8) ...
9) personer under 18 år, som har behov for en uddannel-
ses- og beskæftigelsesfremmende indsats, og

1. I § 2, nr. 9, ændres »indsats, og« til: »indsats,«.

10) personer, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke op-
fylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til for-
sørgelse, herunder dagpenge efter lov om arbejdsløsheds-
forsikring m.v., kontanthjælp efter lov om aktiv socialpo-
litik eller SU efter lov om statens uddannelsesstøtte, samt
personer, der ikke kan få tilbud efter integrationsloven.

2. I § 2, nr. 10, ændres »integrationsloven.« til: »integra-
tionsloven, og«.

3. I § 2 indsættes som nr. 11:
»11) personer, der modtager ressourceforløbsydelse efter
kapitel 6 a i lov om aktiv socialpolitik.«

§ 4 a....
Stk. 2....
Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om
krav til undersøgelse af arbejdsevnen samt om sagsbe-
handling og fremgangsmåde i forbindelse med påbegyn-
delse og behandling af sager om fleksjob, jf. kapitel 13,
og om revalidering, jf. kapitel 6 i lov om aktiv socialpoli-
tik. Beskæftigelsesministeren kan endvidere fastsætte
regler om grundlaget for vurderingen af behovet for til-
bud efter § 22, stk. 5.

4. § 4 a, stk. 3, 1. pkt., ophæves, og i § 4 a, stk. 3, 2. pkt.,
der bliver 1. pkt., udgår: »endvidere«.

§ 10 a. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om
digital kommunikation, herunder om pligt til at anvende
digital kommunikation via Jobnet eller en anden lands-
dækkende portal mellem på den ene side personer, der er
omfattet af § 2, nr. 1-10, og kontanthjælpsmodtagere,
som er omfattet af integrationsprogrammet efter integra-
tionsloven, og på den anden side jobcenteret og andre,
der varetager beskæftigelsesindsatsen efter denne lov.
Bemyndigelsen kan anvendes til at fastsætte regler om
pligt til at anvende digital kommunikation ved syge- og
raskmeldinger og indkaldelser til samtaler og andre akti-
viteter samt jobplaner og tilbud efter kapitel 10-12.

5. I § 10 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 2, nr. 1-10« til: »§ 2,
nr. 1-11«, og i 2. pkt., der bliver 1. pkt. indsættes efter
»jobplaner«: », rehabiliteringsplaner«.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om,
at jobcenteret kan sende digitale meddelelser til personer
omfattet af stk. 1, herunder indkaldelser til samtaler og
andre aktiviteter samt jobplaner, og udstede afgørelser og
andre dokumenter uden underskrift, med maskinelt eller
på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under an-
vendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af
den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Sådan-

6. I § 10 a, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »jobplaner,«:
»rehabiliteringsplaner«.
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ne afgørelser og dokumenter sidestilles med afgørelser
og dokumenter med personlig underskrift.
Stk. 3-4....
§ 15. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-4, tilrette-
lægges og gennemføres der et individuelt og fleksibelt
kontaktforløb under hensyn til personens ønsker og for-
udsætninger samt arbejdsmarkedets behov med henblik
på, at personen hurtigst muligt opnår ordinær beskæfti-
gelse. Såfremt opnåelse af ordinær beskæftigelse ikke
umiddelbart er realistisk, tilrettelægges kontaktforløbet
med henblik på, at personen bringes tættere på arbejds-
markedet.

7. I § 15, 1. pkt., indsættes efter »§ 2, nr. 1-4«: »og 11«.
8. I § 15 indsættes som stk. 2:
»Stk. 2. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 6, har ret til
mindst tre samtaler i jobcenteret. Samtalerne har til for-
mål at afklare, hvilke muligheder personen måtte have
for at vende tilbage i ordinær eller støttet beskæftigelse.«

§ 16. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, skal der
under kontaktforløbet afholdes individuelle jobsamtaler
med fokus på konkrete job og jobsøgning. Samtalen af-
holdes ved personligt fremmøde, jf. dog § 17, stk. 2, §
18, stk. 2, og § 21 f. Under jobsamtalen tilrettelægges
kontaktforløbet, og indholdet i beskæftigelsesindsatsen
fastlægges, ligesom der følges op på indgåede aftaler.
Stk. 2-3. …

9. I § 16, stk. 1, ændres »§ 18, stk. 2« til: »§ 18, stk. 3«.

Stk. 4. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 4, skal der
under kontaktforløbet afholdes individuelle jobsamtaler
med personen med henblik på at følge op på personens
deltagelse i tilbud efter kapitel 10-12.

10. I § 16 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:
»Stk. 5. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 11, skal
der under kontaktforløbet afholdes individuelle samtaler
med henblik på at følge op på personens deltagelse i til-
bud eller andre indsatser efter rehabiliteringsplanen, jf. §
30 a. Samtalen afholdes ved personligt fremmøde, jf. dog
§ 18, stk. 3.«
Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

Stk. 5. Som led i kontaktforløbet skal det påses, at de op-
lysninger, som personer, der er omfattet af § 2, nr. 1 og 2,
har indlagt i Jobnet, er fyldestgørende.

§ 18. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 3 og 4, skal
den individuelle jobsamtale efter § 16 afholdes, senest
hver gang personen i sammenlagt 3 måneder har modta-
get offentlige forsørgelsesydelser eller har deltaget i til-
bud efter kapitel 10-12.
Stk. 2. Samtalen kan ske telefonisk, digitalt eller på an-
den måde, hvis personen deltager i tilbud efter kapitel
10-12.
Stk. 3. Opfølgning kan foregå uden kontakt til sygemeld-
te personer omfattet af § 2, nr. 3 og 4, hvis der er tale om
alvorlig sygdom, hvor kontakt til den sygemeldte ikke er
hensigtsmæssig eller mulig på grund af den sygemeldtes
helbredssituation (standby). Ved vurdering af, om en
sygdom er alvorlig, indgår navnlig, om sygdommen er
livstruende.

11. I § 18 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
»Stk. 2. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 11, skal
den individuelle samtale efter § 16, stk. 5, afholdes lø-
bende, tilpasset den enkeltes behov og mindst 6 gange in-
den for 12 kalendermåneder. Hvis det skønnes nødven-
digt for at bringe personen tættere på arbejdsmarkedet,
herunder for at sikre personens deltagelse i tilbud og an-
dre indsatser i rehabiliteringsplanen, skal kontakten være
hyppigere.«
Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.
12. I § 18, stk. 2, der bliver stk. 3, indsættes efter »Sam-
talen«: »efter stk. 1 og 2«.

§ 21 f. En person, som er omfattet af § 2, nr. 1-3 eller 7,
er ikke omfattet af pligten til at møde personligt op til
samtaler om personens cv efter § 14 eller til jobsamtaler
efter §§ 16-20 og 73 a eller af pligten til tilbud efter ka-
pitlerne 16 og 17 eller § 74 b, stk. 1, nr. 3, i lov om aktiv
socialpolitik, jf. dog stk. 3, hvis personen
1) kan dokumentere, at pågældende inden for de næste 6
uger skal påbegynde ordinær beskæftigelse på fuld tid,

13. I § 21 f, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »ordinær beskæf-
tigelse på fuld tid,«: »fleksjob,«.
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skal på barsel, overgå til efterløn, fleksydelse eller folke-
pension, eller
2) er omfattet af en arbejdsfordelingsordning eller kan
dokumentere, at pågældende er hjemsendt på grund af
vejrlig eller materialemangel.
Stk. 2-3....

§ 22. Jobcenteret kan give tilbud om følgende:
1) Vejledning og opkvalificering, jf. kapitel 10,
2) virksomhedspraktik, jf. kapitel 11, og
3) ansættelse med løntilskud, jf. kapitel 12.

Stk. 2. Tilbud kan gives i henhold til en jobplan, jf. kapi-
tel 9.
Stk. 3....

14. I § 22, stk. 2, indsættes efter »jobplan«: »eller en re-
habiliteringsplan«.

Stk. 4. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, kan
tilbud uanset stk. 3 fastsættes af jobcenteret under hensyn
til konkrete behov på arbejdsmarkedet.
Stk. 5. For de i § 2, nr. 1-3, nævnte målgrupper kan tilbud
efter kapitel 10 og 11 gives med henblik på, at den enkel-
te opnår samfundsmæssig forståelse.
Stk. 6....

15. I § 22, stk. 4 og 5, indsættes efter »§ 2, nr. 1-3«: »og
11«.

§ 24....
Stk. 2-4. …
Stk. 5. Tilbud til personer, der er omfattet af § 2, nr. 7, og
som modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse, kan
ikke række ud over den dato, hvortil personen er beretti-
get til ledighedsydelse eller særlig ydelse efter lov om
aktiv socialpolitik.

16. To steder i § 24, stk. 5, i § 73 a, stk. 1, og to steder i §
73 a, stk. 2, udgår: »eller særlig ydelse«.

17. I § 24 indsættes som stk. 6:
»Stk. 6. Tilbud til personer, der er omfattet af § 2, nr. 11,
kan gives, så længe personen er berettiget til ressource-
forløbsydelse efter kapitel 6 a i lov om aktiv socialpoli-
tik.«

18. I overskriften til kapitel 9 indsættes efter »Jobplan«:
» og rehabiliteringsplan«.

19. Efter § 30 indsættes:
»§ 30 a. Personer, der skal have behandlet deres sag i et
rehabiliteringsteam, jf. kapitel 3 a i lov om ansvaret for
og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, skal ha-
ve en rehabiliteringsplan. Rehabiliteringsplanen består
dels af en forberedende del, som udarbejdes for alle, dels
af en indsatsdel, som udarbejdes for personer, der er visi-
teret til et ressourceforløb, jf. kapitel 12 a. Rehabilite-
ringsplanen udarbejdes i samarbejde med personen.
Stk. 2. Kommunen udarbejder den forberedende del, som
danner grundlag for sagens behandling i teamet.
Stk. 3. Den forberedende del skal indeholde
1) personens uddannelses- og beskæftigelsesmål,
2) en beskrivelse af den enkelte persons beskæftigelses-
mæssige, sociale og helbredsmæssige ressourcer og ud-
fordringer, herunder dokumentation for den forudgående
indsats på disse områder, og
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3) den praktiserende læges vurdering af personens hel-
bredsmæssige situation i forhold til at kunne arbejde,
som sker på baggrund af en konsultation.
Stk. 4. Den gennemgående og koordinerende sagsbe-
handler, jf. § 68 c, udarbejder indsatsdelen, som beskri-
ver den tværfaglige indsats på baggrund af teamets ind-
stilling.
Stk. 5. Indsatsdelen skal indeholde personens beskæfti-
gelses- og uddannelsesmål samt en plan for hvilke ind-
satser fra de forskellige forvaltninger og myndigheder,
der skal iværksættes for at bringe den enkelte person i et
ressourceforløb tættere på arbejdsmarkedet.«

§ 31. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler
efter dette kapitel, herunder om indholdet af jobplanen og
procedurer for udarbejdelse af jobplaner.

20. § 31 affattes således:
»§ 31. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere reg-
ler efter dette kapitel, herunder om indhold og udform-
ning af jobplanen og rehabiliteringsplanen samt procedu-
rer for udarbejdelse af disse planer, og om hvordan pla-
nerne skal bidrage til at udvikle og afklare personens ar-
bejdsevne. Regler om rehabiliteringsplanen fastsættes ef-
ter forhandling med social- og integrationsministeren.
Beskæftigelsesministeren kan herudover efter forhand-
ling med social- og integrationsministeren fastsætte nær-
mere regler om mulighed for at fravige kravene til ind-
hold i rehabiliteringsplanens forberedende del, jf. § 30 a,
stk. 3, i sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle
arbejdsevnen og i sager, hvor borgeren søger om førtids-
pension. Beskæftigelsesministeren fastsætter endvidere
efter forhandling med social- og integrationsministeren
nærmere regler om, hvordan beskrivelse af personens ar-
bejdsevne og dokumentationen for den forudgående ind-
sats i rehabiliteringsplanens forberedende del samt reha-
biliteringsteamets indstilling skal indgå i kommunens be-
slutningsgrundlag i sager om ressourceforløb, og i kom-
munens vurdering af
1) personens arbejdsevne i forbindelse med bevilling af
fleksjob eller tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende
efter kapitel 13,
2) retten til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv so-
cialpolitik og
3) personens arbejdsevne i sager om førtidspension efter
lov om social pension.«

§ 32. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5, kan få til-
bud om vejledning og opkvalificering, der kan bestå af
følgende:
1) Uddannelser, der har hjemmel i lov, som udbydes ge-
nerelt, og som umiddelbart er rettet mod beskæftigelse på
arbejdsmarkedet, jf. stk. 5, og
2) uddannelser og kurser, der ikke er omfattet af nr. 1,
samt særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb,
herunder praktik under uddannelsesforløbet, danskunder-
visning og korte vejlednings- og afklaringsforløb.

21. I § 32, stk. 1, § 42, stk. 1, § 52, nr. 1, § 66 og i § 82,
stk.1, indsættes efter »§ 2, nr. 1-5«: »og 11«.
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Stk. 2. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 7, og som
modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse efter §§ 74
og 74 i i lov om aktiv socialpolitik, kan få tilbud efter
stk. 1, nr. 2.
Stk. 3-5....

22. § 32, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 6 og 7, kan få
tilbud efter stk. 1, nr. 2.«

§ 38. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, modtager un-
der tilbud om vejledning og opkvalificering dagpenge ef-
ter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Stk. 2. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 2-5 og 7, mod-
tager under tilbuddet den ydelse, som den pågældende er
berettiget til i henhold til lov om aktiv socialpolitik eller
lov om sygedagpenge, eller for personer, der er omfattet
af § 2, nr. 4, efter anden lovgivning.

23. I § 38, stk. 2, og i § 45, stk. 2, ændres »§ 2, nr. 2-5 og
7« til: »§ 2, nr. 2-5, 7 og 11«.

§ 39. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5 og 7,
kan der ved deltagelse i tilbud om vejledning og opkvali-
ficering ydes befordringsgodtgørelse efter § 82.

24. I § 39, stk. 1, og § 46, stk. 1, ændres »§ 2, nr. 1-5 og
7« til: »§ 2, nr. 1-5, 7 og 11«.

Stk. 2. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, kan
der ved deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalifice-
ring ydes godtgørelse efter § 83.

25. I § 39, stk. 2, § 46, stk. 2, § 55, stk. 4, og i § 83, stk. 1,
ændres »§ 2, nr. 2 og 3« til: »§ 2, nr. 2, 3 og 11«.

§ 42. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5, og som en-
ten har behov for en afklaring af beskæftigelsesmål, eller
som på grund af mangelfulde faglige, sproglige eller so-
ciale kompetencer kun vanskeligt kan opnå beskæftigelse
på normale løn- og arbejdsvilkår eller med løntilskud,
kan få tilbud om virksomhedspraktik på en offentlig eller
privat virksomhed.

21. I § 32, stk. 1, § 42, stk. 1, § 52, nr. 1, § 66 og i § 82,
stk.1, indsættes efter »§ 2, nr. 1-5«: »og 11«.

Stk. 2. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 7, og som
modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse efter §§ 74
og 74 i efter lov om aktiv socialpolitik, kan få tilbud om
virksomhedspraktik.
Stk. 3. Tilbuddet gives med henblik på at afdække eller
optræne personens faglige, sociale eller sproglige kompe-
tencer samt at afklare beskæftigelsesmål.

26. § 42, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 6 og 7, kan få
tilbud om virksomhedspraktik.«

§ 44. Et tilbud om virksomhedspraktik kan have en va-
righed, der udgør op til
1) 4 uger for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1,
2) 4 uger for personer, der er omfattet af § 2, nr. 2,
3) 13 uger for personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, hvis
personen ikke har erhvervserfaring, har langvarig ledig-
hed eller i øvrigt har vanskeligt ved at opnå beskæftigelse
med løntilskud, og
4) 13 uger for personer, der er omfattet af § 2, nr. 3-5 og
7.

27. I § 44, stk. 1, nr. 4, ændres »§ 2, nr. 3-5 og 7« til: »§
2, nr. 3-7 og 11«.
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Stk. 2. For personer, der er omfattet af stk. 1, nr. 3 og 4,
kan perioden efter en konkret vurdering forlænges op til
26 uger. Hvis personen herefter ud fra en konkret indivi-
duel vurdering har særligt behov for en længere periode,
kan perioden forlænges yderligere.
Stk. 3. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 4, og som
har fået en jobplan efter § 28, stk. 2, kan varigheden fast-
sættes ud fra en konkret, individuel vurdering af det i
jobplanen fastsatte behov for optræning.

§ 45....
Stk. 2. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 2-5 og 7, mod-
tager under tilbuddet den ydelse, som personen er beretti-
get til i henhold til lov om aktiv socialpolitik eller lov om
sygedagpenge.

23. I § 38, stk. 2, og i § 45, stk. 2, ændres »§ 2, nr. 2-5 og
7« til: »§ 2, nr. 2-5, 7 og 11«.

§ 46. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5 og 7,
kan der ved deltagelse i tilbud om virksomhedspraktik
ydes befordringsgodtgørelse efter § 82.
Stk. 2. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, kan
der ved deltagelse i tilbud om virksomhedspraktik ydes
godtgørelse efter § 83.

24. I § 39, stk. 1, og § 46, stk. 1, ændres »§ 2, nr. 1-5 og
7« til: »§ 2, nr. 1-5, 7 og 11«.

25. I § 39, stk. 2, § 46, stk. 2, § 55, stk. 4, og i § 83, stk. 1,
ændres »§ 2, nr. 2 og 3« til: »§ 2, nr. 2, 3 og 11«.

§ 51. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-6 og 8, kan få
tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige eller
private arbejdsgivere. Det gælder dog ikke personer, der
er omfattet af § 2, nr. 5, og som er i et ansættelsesfor-
hold.

28. I § 51, stk. 1, ændres »§ 2, nr. 1-6 og 8« til: »§ 2, nr.
1-6, 8 og 11«.

Stk. 2. For at blive ansat med løntilskud hos private ar-
bejdsgivere skal personer, der er omfattet af § 2, nr. 1,
have været ledige i sammenlagt mere end 6 måneder, jf.
dog stk. 3, og personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3,
skal have modtaget kontanthjælp i en sammenhængende
periode på mere end 6 måneder, jf. dog stk. 3. Personer,
der er omfattet af § 2, nr. 5, skal have modtaget dagpenge
efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. eller modtaget
sygedagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge
i sammenlagt mere end 6 måneder, jf. dog stk. 3.
Stk. 3....

29. I § 51, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:
»Personer, der er omfattet af § 2, nr. 11, skal have modta-
get ressourceforløbsydelse i en sammenhængende perio-
de på mere end 6 måneder, jf. dog stk. 3.«

§ 52. Tilbud om ansættelse med løntilskud gives
1) med henblik på oplæring og genoptræning af faglige,
sociale eller sproglige kompetencer af personer, der er
omfattet af § 2, nr. 1-5,
2) med henblik på opnåelse eller fastholdelse af beskæfti-
gelse for personer, der er omfattet af § 2, nr. 6, og
3) med henblik på indslusning på arbejdsmarkedet af per-
soner, der er omfattet af § 2, nr. 8.

21. I § 32, stk. 1, § 42, stk. 1, § 52, nr. 1, § 66 og i § 82,
stk.1, indsættes efter »§ 2, nr. 1-5«: »og 11«.

§ 54. Ved ansættelse med løntilskud hos private arbejds-
givere af personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3 og 5,
skal løn- og arbejdsvilkår være overenskomstmæssige el-
ler de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende.

30. I § 54, stk. 1, § 55, stk. 1, og § 61, stk. 1, ændres »§ 2,
nr. 1-3 og 5« til: »§ 2, nr. 1-3, 5 og 11«.

§ 55. Ved ansættelse med løntilskud hos offentlige ar-
bejdsgivere af personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3 og

30. I § 54, stk. 1, § 55, stk. 1, og § 61, stk. 1, ændres »§ 2,
nr. 1-3 og 5« til: »§ 2, nr. 1-3, 5 og 11«.
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5, skal løn- og arbejdsvilkår være overenskomstmæssige,
jf. dog stk. 2-6.
Stk. 2-3....
Stk. 4. Ved ansættelse af personer, der er omfattet af § 2,
nr. 2 og 3, skal lønnen til personen efter fradrag af ar-
bejdsmarkedsbidrag ligge på niveau med personens sam-
lede individuelle hjælp efter lov om aktiv socialpolitik,
dog mindst udgøre 82 pct. af højeste dagpenge efter lov
om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Stk. 5-7....

25. I § 39, stk. 2, § 46, stk. 2, § 55, stk. 4, og i § 83, stk. 1,
ændres »§ 2, nr. 2 og 3« til: »§ 2, nr. 2, 3 og 11«.

§ 61. Ansættelse med løntilskud af personer, der er om-
fattet af § 2, nr. 1-3 og 5, skal medføre en nettoudvidelse
af antallet af ansatte hos vedkommende arbejdsgiver.
Ved nettoudvidelse forstås merbeskæftigelse i forhold til
virksomhedens normale beskæftigelse.
Stk. 2....

30. I § 54, stk. 1, § 55, stk. 1, og § 61, stk. 1, ændres »§ 2,
nr. 1-3 og 5« til: »§ 2, nr. 1-3, 5 og 11«.

§ 64. Fastsættelse af, hvilken løntilskudssats efter § 63
der skal udbetales, sker efter en konkret vurdering af per-
sonens evner og forudsætninger for at deltage i arbejdet i
samme omfang som de øvrige ansatte, jf. dog stk. 2-7.
Ved ansættelse af personer, der er omfattet af § 2, nr. 4,
foretages vurderingen efter de regler, der er fastsat i med-
før af § 4 a, stk. 3, om krav til undersøgelse af arbejdsev-
ne.
Stk. 2. Ved ansættelse af personer, der er omfattet af § 2,
nr. 1-3, udgør løntilskuddet 59,71 kr. pr. time til private
arbejdsgivere. Tilskuddet til offentlige arbejdsgivere ud-
gør 115,43 kr. pr. time.

31. I § 64, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 4 a, stk. 3« til: »§ 31,
4. pkt.«.

Stk. 3. Ved ansættelse af personer, der er omfattet af § 2,
nr. 4, kan løntilskuddet højst udgøre 115,43 kr. pr. time
til såvel private som offentlige arbejdsgivere. Ved ansæt-
telse af personer i elev- og lærlingeforløb, hvor lønnen
fastsættes efter § 56, stk. 1, skal tilskuddet efter § 63 fast-
sættes med udgangspunkt i forskellen mellem elev- og
lærlingelønnen på området og den mindste overens-
komstmæssige løn på det aktuelle ansættelsesområde el-
ler den løn, som sædvanligvis gælder for tilsvarende ar-
bejde med tillæg af eventuelt arbejdsgiverbidrag til ATP
m.v.
Stk. 4-7....

32. I § 64, stk. 3, indsættes efter »§ 2, nr. 4«: »og 11«.

33. I § 64, stk. 3, 2. pkt., indsættes efter »personer«:
» omfattet af § 2, nr. 4,«.

§ 66. Til personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5, kan der
ved ansættelse med løntilskud ydes befordringsgodtgø-
relse efter § 82.

21. I § 32, stk. 1, § 42, stk. 1, § 52, nr. 1, § 66 og i § 82,
stk.1, indsættes efter »§ 2, nr. 1-5«: »og 11«.

34. Efter § 68 indsættes:

»Kapitel 12 a
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Ressourceforløb

§ 68 a. Personer under 40 år, der har komplekse proble-
mer ud over ledighed, der ikke har kunnet løses gennem
en indsats efter denne lov eller efter lov om aktiv social-
politik, og som kræver et helhedsorienteret forløb med en
kombination af indsats efter denne lov og sociale eller
sundhedsmæssige indsatser, skal tilbydes et ressourcefor-
løb, jf. dog stk. 2. Det er endvidere en betingelse, at per-
sonen
1) har modtaget længerevarende offentlig forsørgelse,
2) har deltaget i tilbud efter denne lov eller revalidering
efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik, uden at have
øget tilknytningen til arbejdsmarkedet, eller
3) kommunen vurderer, at der er behov for en længereva-
rende indsats, før der kan fastsættes et konkret beskæfti-
gelsesmål.
Stk. 2. Personer, hvor det som følge af svær sygdom eller
på grund af betydelige funktionsnedsættelser, er åbenbart
formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne i et
ressourceforløb, er undtaget fra stk. 1.
Stk. 3. Forud for visitation til et ressourceforløb skal den
forberedende del af rehabiliteringsplanen, jf. § 30 a, være
udarbejdet, og sagen have været forelagt rehabiliterings-
teamet, jf. § 25 a i lov om ansvaret for og styringen af
den aktive beskæftigelsesindsats. Personen og dennes
sagsbehandler skal deltage i rehabiliteringsteamets mø-
der, når personens sag behandles, jf. § 25 a, stk. 5, i lov
om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigel-
sesindsats.
Stk. 4. Ressourceforløbet skal være af mindst 1 og højst 5
års varighed.
Stk. 5. Indsatsdelen af rehabiliteringsplanen udarbejdes
for alle personer, der er visiteret til et ressourceforløb, jf.
§ 30 a, stk. 1.
Stk. 6. Ressourceforløbet kan bestå af tilbud efter kapitel
10-12, mentorstøtte efter kapitel 14 samt en indsats efter
anden lovgivning, herunder efter serviceloven og sund-
hedsloven. Ressourceforløbet kan tillige indeholde ind-
satser, der kan stabilisere og forbedre personens fysiske,
psykiske og sociale tilstand med henblik på, at personen
efterfølgende kan deltage i tilbud efter denne lov.
Stk. 7. Kommunen skal inden ressourceforløbets afslut-
ning træffe beslutning om, hvilke indsatser der skal
iværksættes fremadrettet.
Stk. 8. Personen kan tilbydes flere på hinanden følgende
ressourceforløb. Fylder personen 40 år under et ressour-
ceforløb, fortsætter forløbet, til det er afsluttet.
Stk. 9. For personer over 40 år gælder stk. 1-7 tilsvaren-
de. Hvis personen ønsker det, kan kommunen tilbyde
mere end ét ressourceforløb.

§ 68 b. Personer under 40 år, der er omfattet af § 2, nr. 6,
der ønsker at deltage i et ressourceforløb, kan af kommu-
nen få tilbud herom efter reglerne i § 68 a, stk. 3-7.
Stk. 2. Hvis personen ikke følger forløbet, kan kommu-
nen træffe afgørelse om, at forløbet ophører.
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§ 68 c. Kommunen skal udpege en gennemgående og ko-
ordinerende sagsbehandler til personer, der deltager i et
ressourceforløb efter § 68 a eller § 68 b. Sagsbehandleren
skal udarbejde rehabiliteringsplanens indsatsdel sammen
med personen, jf. § 30 a, varetage den løbende opfølg-
ning og koordinering i samarbejde med personen, sørge
for, at indsatsdelen justeres efter personens aktuelle si-
tuation og behov, samt bistå personen med at gennemføre
rehabiliteringsplanen, herunder realisere uddannelses- og
beskæftigelsesmål.
Stk. 2. Funktionen som gennemgående og koordinerende
sagsbehandleren kan overdrages til en anden enhed i
kommunen end jobcenteret, jf. lov om ansvaret for og
styringen af den aktive beskæftigelsesindsats § 15, stk.
3.«

35. Efter overskriften til kapitel 13 indsættes før § 69:
»Visitation«.

§ 69. Jobcenteret sørger for, at personer under folkepen-
sionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, med varige
begrænsninger i arbejdsevnen, jf. § 2, nr. 7, har mulighed
for
1) ansættelse hos private eller offentlige arbejdsgivere i
fleksjob efter § 70 eller
2) støtte til at fastholde beskæftigelsen i egen virksomhed
efter § 75.
Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan under hensyn til
Danmarks internationale forpligtelser fastsætte regler
om, at der inden for visse erhvervsområder ikke er ad-
gang til at beskæftige personer efter stk. 1.
Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om tilskud til ar-
bejdsgivere med ansatte i fleksjob, hvor arbejdet udføres
i udlandet.

36. I § 69, stk. 1, indsættes efter »varige«: » og væsentli-
ge« og »§ 75« ændres til: »§ 70 g«.

37. § 69, stk. 3, ophæves, og i stedet indsættes:
»Stk. 3. Fleksjob kan alene oprettes hos en arbejdsgiver
med hjemsted i Danmark.
Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om
fleksløntilskud til ansatte i fleksjob hos en arbejdsgiver
med hjemsted i Danmark, hvor arbejdet skal udføres i
udlandet.«

§ 70. Jobcenteret giver tilbud om fleksjob til personer,
som ikke modtager førtidspension efter lov om social
pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almin-
delig og almindelig førtidspension m.v., og som ikke kan
opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på
arbejdsmarkedet.
Stk. 2. Fleksjob kan først tilbydes, når alle relevante til-
bud efter denne lov samt andre foranstaltninger, herunder
eventuelt forsøg på omplacering på arbejdspladsen, har
været afprøvet for at bringe eller fastholde den pågælden-
de i ordinær beskæftigelse. Undtaget herfra er tilfælde,
hvor det er åbenbart formålsløst at gennemføre de nævn-
te foranstaltninger forud for visitationen.

38. I § 70 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
»Stk. 2. Jobcenteret kan endvidere give tilbud om flek-
sjob til personer, der aktuelt har en meget begrænset ar-
bejdsevne, hvis der er mulighed for, at deres arbejdsevne
inden for en rimelig periode kan udvikles.«
Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

Stk. 3. Jobcenteret skal foretage opfølgning i sager efter
dette kapitel efter § 10 i lov om aktiv socialpolitik.

39. § 70, stk. 3, som bliver stk. 4, ophæves.
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§ 70 a. Grundlaget for en afgørelse om fleksjob skal be-
stå af
1) en redegørelse for, at relevante tilbud efter denne lov
samt andre foranstaltninger har været afprøvet for at
bringe eller fastholde den pågældende i ordinær beskæfti-
gelse,
2) en redegørelse for den pågældendes ressourcer samt
muligheden for at anvende og udvikle dem, som udarbej-
des i samarbejde med den pågældende og indeholder
dennes egen opfattelse af forholdene,
3) en redegørelse for, hvorfor den pågældendes arbejds-
evne anses for varigt begrænset, og
4) en redegørelse for, hvorfor arbejdsevnen ikke kan an-
vendes til at opnå eller fastholde beskæftigelse på norma-
le vilkår.
Stk. 2. Jobcenteret anvender reglerne om krav til under-
søgelse af arbejdsevne samt om sagsbehandling i forbin-
delse med påbegyndelse og behandling af sager om flek-
sjob, som er fastsat i medfør af § 4 a, stk. 3.

40. § 70 a affattes således:
»§ 70 a. Grundlaget for en afgørelse om fleksjob består
af rehabiliteringsplanens forberedende del, som har været
behandlet i et rehabiliteringsteam, jf. § 30 a og kapitel 3 a
i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæfti-
gelsesindsats.
Rehabiliteringsplanen skal indeholde følgende:
1) Dokumentation for, at personens ressourcer og udfor-
dringer er fuldt afklarede i forhold til uddannelse og be-
skæftigelse,
2) dokumentation for, at alle relevante indsatser efter
denne lov samt andre foranstaltninger har været afprøvet
for at bringe eller fastholde den pågældende i ordinær be-
skæftigelse,
3) dokumentation for, at den pågældendes arbejdsevne
anses for varigt og væsentligt begrænset og ikke kan an-
vendes til at opnå eller fastholde beskæftigelse på norma-
le vilkår, og
4) dokumentation for, at den pågældende har været ansat
under de sociale kapitler m.v., jf. § 70 b, i mindst 12 må-
neder, hvis personen skal ansættes i fleksjob på den hidti-
dige arbejdsplads.«

41. Efter § 70 a indsættes:

»Fastholdelsesfleksjob

§ 70 b. En person kan kun blive ansat i et fleksjob på den
hidtidige arbejdsplads, hvis personen forinden har været
ansat på arbejdspladsen i mindst 12 måneder under over-
enskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår, jf.
dog stk. 3. Den pågældende skal endvidere opfylde betin-
gelserne for fleksjob.
Stk. 2. Aftalen mellem arbejdsgiver og medarbejder om
ansættelse efter de sociale kapitler eller på særlige vilkår
efter stk. 1 skal være skriftlig og indeholde oplysninger
om, hvilke funktioner medarbejderen har svært ved at ud-
føre eller ikke kan udføre, samt hvilke konkrete skåne-
hensyn, der er aftalt. Arbejdsgiveren skal endvidere do-
kumentere, at der er gjort et reelt forsøg på at etablere et
vedvarende ustøttet job efter de sociale kapitler eller på
særlige vilkår.
Stk. 3. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis den ansatte har
været udsat for akut opstået skade eller sygdom, og det er
åbenbart formålsløst at gennemføre foranstaltninger med
henblik på job efter overenskomstens sociale kapitler el-
ler på særlige vilkår.

Midlertidige fleksjob

§ 70 c. Jobcenteret bevilger fleksjob for en periode af 5
år, jf. dog stk. 2. Når den femårige periode udløber, tager
jobcenteret stilling til, om personen fortsat opfylder be-
tingelserne i § 70 for et nyt fleksjob.
Stk. 2. For personer, der er fyldt 40 år, bevilger jobcente-
ret efter det første fleksjob et permanent fleksjob, hvis
jobcenteret vurderer, at arbejdsevnen fortsat er nedsat i et
omfang, så overgang til beskæftigelse på det ordinære ar-
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bejdsmarked ikke er en mulighed, og betingelserne for
fleksjob fortsat er opfyldt.

Løbende opfølgning i fleksjob og udarbejdelse af status

§ 70 d. Jobcenteret skal sikre, at den ansatte udnytter sin
arbejdsevne bedst muligt i fleksjobbet, og at den pågæl-
dendes skånebehov bliver tilgodeset. Jobcenteret skal føl-
ge op på, om der er sket ændringer i den ansattes forhold
efter 2½ år i fleksjobbet, herunder vurdere om den ansat-
te fortsat opfylder betingelserne for fleksjob. Herefter
skal der følges op hver gang, der er gået 2½ år fra seneste
opfølgning. Dette skal ske ved en personlig samtale med
den ansatte i fleksjobbet. Arbejdsgiveren inddrages efter
behov.
Stk. 2. Personer, der er ansat i fleksjob, skal orientere
jobcenteret, hvis arbejdstiden sættes ned, eller hvis der
sker andre ændringer i ansættelsesforholdet, der kan have
betydning for fleksjobbet.
Stk. 3. Jobcenteret skal for personer, der er ansat i et flek-
sjob, jf. § 70 c, stk. 1, udarbejde en status efter 4 ½ år,
hvor det vurderes, om personen kan overgå til ordinær
beskæftigelse eller skal forblive i fleksjobordningen.
Stk. 4. Personer, der er ansat i fleksjob, forbliver i ordnin-
gen, indtil jobcenteret har truffet afgørelse efter stk. 3.

Løn- og arbejdsvilkår i fleksjobbet

§ 70 e. Arbejdsgiveren betaler løn til den ansatte i flek-
sjob for det arbejde, der bliver udført, jf. stk. 3-5. Lønnen
suppleres med et fleksløntilskud, der reguleres på bag-
grund af lønindtægten og udbetales af kommunen til den
ansatte, jf. § 70 f.
Stk. 2. I forbindelse med etableringen af et fleksjob på en
virksomhed skal jobcenteret hurtigst muligt komme med
en vurdering af arbejdsevnen i fleksjobbet, herunder hvor
mange timer personen kan arbejde i fleksjobbet, og af ar-
bejdsintensiteten. Vurderingen danner grundlag for afta-
len om fleksjob mellem den ansatte og arbejdsgiveren.
Jobcenteret skal foretage en ny vurdering af arbejdsevnen
i fleksjobbet, hvis arbejdsgiveren og den ansatte er enige
om ændringen og i fællesskab anmoder herom.
Stk. 3. På overenskomstdækkede områder fastsættes løn
og øvrige arbejdsvilkår efter de kollektive overenskom-
ster, herunder sociale kapitler, lokalaftaler m.v. samt be-
stemmelser om løn- og arbejdsvilkår for ansættelse og
fastholdelse af personer i fleksjob. Hvis overenskomster-
ne m.v. ikke indeholder sådanne bestemmelser, eller dis-
se ikke kan finde anvendelse til brug for fastsættelse af
løn, indgås aftale om løn mellem den ansatte og arbejds-
giveren, således at bestemmelser i overenskomsten om
løn og arbejdstid kan fraviges i det omfang, det er nød-
vendigt for at fastsætte en løn, der er i overensstemmelse
med den ansattes arbejdsevne i fleksjobbet, jf. stk. 2. Job-
centeret og den overenskomstbærende faglige organisati-
on modtager efter aftale med den ansatte kopi af aftalen
om fleksjob. Tvister om anvendelsen af overenskomster-
ne m.v. og om løn og arbejdsvilkår afgøres ved fagretlig
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behandling og endeligt ved Arbejdsretten. § 11, stk. 2, i
lov om arbejdsretten og faglige voldgiftsretter finder til-
svarende anvendelse.
Stk. 4. På områder, der ikke er dækket af overenskomst,
fastsættes løn og øvrige arbejdsvilkår efter aftale mellem
den ansatte og arbejdsgiveren. På områder, hvor der fin-
des en relevant sammenlignelig overenskomst, skal par-
terne tage udgangspunkt i overenskomsten på det sam-
menlignelige område. Jobcenteret modtager efter aftale
mellem arbejdsgiver og den ansatte kopi af aftalen om
fleksjob. Det samme gælder den overenskomstbærende
faglige organisation, hvis der er taget udgangspunkt i en
sammenlignelig overenskomst. Tvister om løn og ar-
bejdsvilkår afgøres i disse tilfælde ved fagretlig behand-
ling og endeligt ved Arbejdsretten, såfremt en af parterne
begærer det. I så fald er arbejdsgiveren
stillet, som om denne havde tiltrådt den kollektive over-
enskomst, § 11, stk. 2, i lov om arbejdsretten og faglige
voldgiftsretter finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 5. Hvis en ansat i fleksjob udfører funktionærarbej-
de, jf. funktionærlovens § 1, stk. 1, men ikke er omfattet
af funktionærloven, fordi pågældende arbejder 8 timer el-
ler derunder ugentligt, skal arbejdsgiveren ansætte ved-
kommende på funktionærlignende vilkår. Ved funktio-
nærlignende vilkår forstås i denne henseende, at funktio-
nærlovens vilkår gælder som helhed.

Fleksløntilskud

§ 70 f. Kommunen udbetaler fleksløntilskud til personer i
fleksjob. Tilskuddet kan højst udgøre et beløb, der svarer
til 98 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb, jf.
§ 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Kommunen
udbetaler fleksløntilskuddet efter stk. 2-5 månedsvis bag-
ud.
Stk. 2. Fleksløntilskuddet nedsættes med 30 pct. dels af
lønindtægten i fleksjobbet, dels af anden lønindtægt, ind-
til den samlede lønindtægt pr. måned udgør 13.000 kr.
(2012-niveau), og herefter med 55 pct. Ved lønindtægt
forstås Aindkomst, hvoraf der skal betales AM-bidrag og
det samlede bidrag til en pensionsordning, der er led i et
ansættelsesforhold. Den ansatte i fleksjobbet har pligt til
at oplyse kommunen om eget og arbejdsgiverens pensi-
onsbidrag.
Stk. 3. Fleksløntilskud efter stk. 2 og løn udbetalt af ar-
bejdsgiver efter § 70 e kan tilsammen højst udgøre et be-
løb, der svarer til den løn, der udbetales for ansættelse på
fuld tidi den pågældende stilling.
Stk. 4. Personer, der under ferie modtager løn eller ferie-
godtgørelse, er berettiget til fleksløntilskud under ferien.
Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse. Fleksløntilskuddet
kan udbetales under ferieophold i udlandet.
Stk. 5. Personer, der modtager løn under sygdom eller
barsel, er berettiget til fleksløntilskud i sygdoms- eller
barselperioden. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse. Per-
soner, der ikke er berettiget til løn under sygdom eller
barsel, modtager syge- eller barseldagpenge efter de reg-
ler, der fastsættes i medfør af § 49 i lov om sygedagpen-
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ge og § 34 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel.
Syge- eller barseldagpengene suppleres med fleksløntil-
skud, således at syge- eller barseldagpengene og flek-
sløntilskud tilsammen svarer til 98 pct. af arbejdsløsheds-
dagpengenes højeste beløb, jf. § 47 i lov om arbejdsløs-
hedsforsikring m.v. Reglerne om mulighed for ophold
uden for Danmark i lov om sygedagpenge og lov om ret
til orlov og dagpenge ved barsel finder tilsvarende an-
vendelse for fleksløntilskuddet, når en ansat i fleksjob
modtager syge- eller barseldagpenge.
Stk. 6. Hvis en person, der er ansat i et fleksjob, og som
ikke modtager løn under sygdom, mister retten til syge-
dagpenge, kan den pågældende modtage fleksløntilskud
fratrukket det beløb, som personen ville have kunnet
modtage i sygedagpenge. Det samme gør sig gældende,
hvis der er anmodet om sygedagpenge for sent. Kommu-
nen skal ved udbetaling af det beregnede fleksløntilskud
mindst hver 3. måned følge op på, om den pågældende
fortsat er ansat i fleksjob. Opfølgningen skal ske, indtil
kommunen konstaterer, at personen igen får udbetalt løn.
Stk. 7. Hvis ansættelsen i fleksjob ophører under sygdom,
ophører fleksløntilskuddet, og personen overgår til ledig-
hedsydelse, jf. § 74 a og § 74 d i lov om aktiv socialpoli-
tik, hvis pågældende i øvrigt opfylder betingelserne her-
for.
Stk. 8. Hvis ansættelsen i fleksjob ophører under barsel,
ophører fleksløntilskuddet, og personen overgår til bar-
seldagpenge, jf. § 34 i lov om ret til orlov og dagpenge
ved barsel.
Stk. 9. Personer, der er ansat i fleksjob, bevarer retten til
fleksløntilskud ved flytning til en anden kommune.
Stk. 10. Kommunen træffer afgørelse om tilbagebetaling
af fleksløntilskud, hvis den ansatte mod bedre vidende
har undladt at give kommunen oplysninger efter stk. 2, 3.
pkt., eller § 11, stk. 2, i lov om retssikkerhed og admini-
stration på det sociale område, og den ansatte har modta-
get fleksløntilskud med urette eller i øvrigt mod bedre vi-
dende uberettiget har modtaget fleksløntilskud.
Stk. 11. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere
regler om beregning af og fradrag i fleksløntilskuddet.

Støtte i form af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende
tilkendt efter 1. januar 2013

§ 70 g. Jobcenteret kan give tilbud om støtte i form af til-
skud i fem år til personer, som driver selvstændig virk-
somhed som hovedbeskæftigelse her i landet, og som
1) har en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne i forhold
til arbejdet i den selvstændige virksomhed,
2) udnytter sin arbejdsevne fuldt ud i virksomheden,
3) er under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social
pension,
4) ikke modtager førtidspension efter lov om social pen-
sion eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig
og almindelig førtidspension m.v., og
5) forud for tilkendelse af tilskuddet første gang har dre-
vet den selvstændige virksomhed i væsentligt omfang i
mindst 12 måneder inden for de seneste 24 måneder.
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Stk. 2. Jobcenteret træffer afgørelse om at give tilbud om
støtte i form af tilskud til en selvstændig erhvervsdriven-
de efter forelæggelse for rehabiliteringsteamet, jf. § 25 a i
lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæfti-
gelsesindsats. Jobcenteret skal på baggrund af rehabilite-
ringsplanens forberedende del umiddelbart kunne vurde-
re, om personen opfylder betingelserne for at modtage
tilbud efter stk. 1.
Stk. 3. Jobcenteret skal følge op på, om der er sket æn-
dringer i personens forhold efter 2½ år i tilbuddet, herun-
der vurdere om personen fortsat opfylder betingelserne
for at modtage tilskud. Dette skal ske ved en personlig
samtale med modtageren af tilskuddet.
Stk. 4. Jobcenteret skal udarbejde en status, når der er
ydet tilskud efter stk. 1 i 4 ½ år, hvor det skal vurderes,
om den pågældende opfylder betingelserne for at kunne
tilkendes tilskud i en ny periode efter stk. 1. Personen
forbliver i ordningen, indtil jobcenteret har truffet afgø-
relse om, at den pågældende ikke længere opfylder betin-
gelserne for at kunne tilkendes tilskud efter stk. 1.
Stk. 5. Tilskuddet efter stk. 1 fastsættes til 125.000 kr.
(2012-niveau) om året. Tilskuddet nedsættes med 30 pct.
dels af en beregnet årsindtægt i virksomheden, dels af an-
den arbejdsindkomst. Kommunen udbetaler tilskuddet
med 1/12 af det beregnede tilskud pr. måned. Nedsættel-
sen af tilskuddet beregnes én gang årligt på baggrund af
de to bedste regnskabsår inden for de seneste tre år. Har
virksomheden været drevet i mindre end to år, beregnes
årsindtægten med baggrund i seneste hele regnskabsår.
Stk. 6. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere reg-
ler om betingelser for og beregning af tilskud, fradrag og
udbetaling af tilskud, oplysningspligt m.v. til selvstæn-
digt erhvervsdrivende.

Løn og tilskud m.v. for fleksjob påbegyndt før den 1. ja-
nuar 2013«.

§ 71. Arbejdsgiveren betaler lønnen til den ansatte i flek-
sjob.
Stk. 2. Tilskud til lønnen udbetales til arbejdsgiveren. Til-
skuddet er halvdelen eller totredjedele af lønnen, afhæn-
gigt af graden af den nedsatte arbejdsevne.
Stk. 3. Tilskuddet beregnes af lønnen med tillæg af udgif-
ter til arbejdsgiverbidrag til ATP samt eventuelle udgifter
til andre arbejdsgiverbidrag. Tilskuddet kan ikke oversti-
ge halvdelen eller totredjedele af den mindste overens-
komstmæssige timeløn på det aktuelle ansættelsesområde
eller af den løn, som sædvanligvis gælder for tilsvarende
arbejde, med tillæg af udgifter til arbejdsgiverbidrag til
ATP samt eventuelle udgifter til andre arbejdsgiverbi-
drag. Tilskuddet til lønnen kan dog højst beregnes ud fra
et beløb på 395.000 kr. (2006-niveau) på årsbasis eller
205,30 kr. (2006-niveau) på timebasis.
Stk. 4. Tilskuddet efter stk. 3 nedsættes med det beløb,
som arbejdsgiveren har ret til efter lov om sygedagpenge.
Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler herom.

42. I § 71 indsættes som stk. 5:
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»Stk. 5. Tilbud om fleksjob kan gives frem til folkepensi-
onsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension.«

§ 73. Personer, der er ansat i fleksjob, bevarer ret til til-
skuddet til fleksjob ved flytning til en anden kommune.

43. I § 73 indsættes som stk. 2:
»Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om
tilskud til arbejdsgivere med ansatte i fleksjob, hvor ar-
bejdet udføres i udlandet.«

Kontaktforløb, selvvalgt uddannelse og andre aktører 44. Overskriften før § 73 a affattes således:
»Kontaktforløb, selvvalgt uddannelse, andre aktører, cv

m.v.«.

§ 73 a. For personer, der er visiteret til fleksjob, og som
modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse efter lov om
aktiv socialpolitik, tilrettelægges og gennemføres der et
individuelt kontaktforløb, med henblik på at personen
hurtigst muligt kommer i fleksjob.
Stk. 2. Under kontaktforløbet skal der afholdes individu-
elle jobsamtaler med personen, senest hver gang perso-
nen i sammenlagt 3 måneder har modtaget ledigheds-
ydelse eller særlig ydelse regnet første gang fra visitatio-
nen til fleksjob. Perioder med ledighedsydelse eller sær-
lig ydelse under barsel medregnes ikke. Samtalen afhol-
des ved personligt fremmøde, jf. dog § 21 f.
Stk. 3-6....

16. To steder i § 24, stk. 5, i § 73 a, stk. 1, og to steder i §
73 a, stk. 2, udgår: »eller særlig ydelse«.

45. I § 73 a, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.: »Der skal un-
der jobsamtalen følges op på, om personen er aktivt ar-
bejdssøgende.«

§ 73 c. Personer, der er visiteret til fleksjob, har ret til at
blive henvist til anden aktør med henblik på etablering af
fleksjob, når personen har modtaget kontanthjælp, ledig-
hedsydelse eller særlig ydelse i 6 måneder inden for 9
måneder efter visitationen til fleksjob. Det samme gæl-
der, når personen har været i fleksjob eller ordinær be-
skæftigelse i 9 måneder inden for 18 måneder og derefter
har modtaget ledighedsydelse i 6 måneder inden for 9
måneder. Perioder med ydelse under barsel medregnes
ikke.
Stk. 2. Personer, der er visiteret til fleksjob, og som job-
centeret har vurderet fortsat opfylder betingelserne for
fleksjob, jf. § 74 c i lov om aktiv socialpolitik, skal hen-
vises til anden aktør med henblik på etablering af flek-
sjob, når personen har modtaget kontanthjælp, ledigheds-
ydelse eller særlig ydelse i 12 måneder inden for 18 må-
neder efter visitationen til fleksjob. Det samme gælder,
når personen har været i fleksjob eller ordinær beskæfti-
gelse i 9 måneder inden for 18 måneder og derefter har
modtaget ledighedsydelse i 12 måneder inden for 18 må-
neder. Perioder med ydelse under barsel medregnes ikke.
Stk. 3-4....

46. I § 73 c, stk. 1 og 2, ændres »kontanthjælp, ledig-
hedsydelse eller særlig ydelse« til: »ledighedsydelse«.

47. Efter § 73 c indsættes før overskriften før § 74:
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»§ 73 d. Oplysninger om job, arbejds- og uddannelses-
mæssig baggrund m.v. (cv’er) indlægges i Beskæftigel-
sesministeriets database (Jobnet).
Stk. 2. Personer, der er visiteret til fleksjob, og som er le-
dige, skal give fyldestgørende oplysninger om tidligere
beskæftigelse, uddannelse, kvalifikationer og øvrige for-
hold af
betydning for jobcenterets bistand til at finde arbejde.
Der skal endvidere angives mindst ét beskæftigelsesmål.
Stk. 3. Personen skal senest 3 uger efter at have opnået
ret til ledighedsydelse indlægge oplysninger, som nævnt i
stk. 2, i Jobnet. Personen skal løbende ajourføre oplys-
ningerne i Jobnet.
Stk. 4. Hvis der foreligger oplysninger, som nævnt i stk.
2, fra en tidligere ledighedsperiode, skal oplysningerne
straks på ny gøres tilgængelige, hvis personen igen bliver
ledig.
Stk. 5. Jobcenteret yder bistand i forbindelse med, at en
person indlægger oplysninger i Jobnet, hvis personen an-
moder herom.
Stk. 6. Staten og kommunen har adgang til de oplysnin-
ger, som personen har indlagt i Jobnet.

§ 73 e. For personer, der er visiteret til fleksjob, skal der
senest 3 uger efter, at de har opnået ret til ledighedsydel-
se, holdes en samtale, hvor det sikres, at de oplysninger,
som personen indlægger i Jobnet er fyldestgørende. Sam-
talen holdes ved personligt fremmøde, jf. dog § 21 f. Un-
der samtalen skal det aftales, hvordan personens jobsøg-
ning kan understøttes, og personen kan pålægges at søge
relevante konkrete fleksjob.
Stk. 2. Samtalen skal dog ikke afholdes, hvis der inden
for de seneste 3 måneder før, der er opnået ret til ledig-
hedsydelse og efter visitationen til fleksjob, har været af-
holdt en samtale om personens cv.«

Selvstændigt erhvervsdrivende 48. Overskriften før § 75 affattes således:
»Støtte i form af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende

tilkendt før den 1. januar 2013«.

§ 75. Jobcenteret giver tilbud om støtte i form af tilskud
til personer, der driver selvstændig virksomhed som ho-
vedbeskæftigelse, og som på grund af varige begrænsnin-
ger i arbejdsevnen har vanskeligt ved at opretholde be-
skæftigelsen i den selvstændige virksomhed. § 70 finder
tilsvarende anvendelse.
Stk. 2-3....

49. I § 75, stk. 1, 1. pkt., udgår »tilbud om«.

50. § 75, stk. 1, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:
»Tilskud efter 1. pkt. skal være bevilget senest den 31.
december 2012. § 70 d, stk. 1, finder tilsvarende anven-
delse.«

§ 76....
Stk. 2....
Stk. 3. Til personer, der er omfattet af § 2, nr. 4, kan der
gives støtte til særlige udgifter, der er en nødvendig følge
af uddannelsen eller af en nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne. Det samme gælder for personer, der er

51. I § 76, stk. 3 og 4, indsættes efter »§ 2, nr. 4«: »og
11«.
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omfattet af § 2, nr. 5, og som, jf. kapitel 6 i lov om aktiv
socialpolitik, deltager i tilbud som led i afklaringen af
den enkeltes arbejdsevne.
Stk. 4. Til personer, der er omfattet af § 2, nr. 4, kan til-
skud til hjælpemidler tillige gives som tilskud til person-
lig assistance.

§ 82. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5, og som del-
tager i tilbud efter kapitel 10-12, personer, der er omfattet
af § 2, nr. 1, og som deltager i selvvalgt erhvervsrettet
voksen- og efteruddannelse efter kapitel 8 a, og personer,
der er omfattet af § 2, nr. 7, og som deltager i tilbud efter
kapitel 10 og 11, har ret til befordringsgodtgørelse, når
den daglige transport mellem bopæl og stedet, hvor til-
buddet eller uddannelsen gennemføres, og retur er mere
end 24 km. Godtgørelsen pr. dag kan alene udbetales for
de kilometer, der ligger ud over de første 24 km. Perso-
ner, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, og som ansættes med
løntilskud efter kapitel 12 hos en privat arbejdsgiver, har
dog ikke ret til befordringsgodtgørelse.
Stk. 2-3....

21. I § 32, stk. 1, § 42, stk. 1, § 52, nr. 1, § 66 og i § 82,
stk.1, indsættes efter »§ 2, nr. 1-5«: »og 11«.

Stk. 4. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-4 og 7, har
ret til den faktiske udgift til befordring, hvis udgiften er
en følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Det samme gælder for personer, der er omfattet af § 2,
nr. 5, og som deltager i tilbud som led i afklaringen af
den enkeltes arbejdsevne, jf. kapitel 6 i lov om aktiv so-
cialpolitik.
Stk. 5....

52. I § 82, stk. 4, ændres »§ 2, nr. 1-4 og 7« til: »§ 2, nr.
1-4, 7 og 11«.

§ 83. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, og som
deltager i tilbud efter kapitel 10 og 11, kan efter jobcen-
terets vurdering få udbetalt op til 1.000 kr. om måneden i
hel eller delvis godtgørelse til anslåede udgifter ved at
deltage i tilbuddet. Godtgørelsen anvendes dog ikke til
dækning af udgifter til befordring ud over de første 24
km, jf. § 82, stk. 1.
Stk. 2-3....

25. I § 39, stk. 2, § 46, stk. 2, § 55, stk. 4, og i § 83, stk. 1,
ændres »§ 2, nr. 2 og 3« til: »§ 2, nr. 2, 3 og 11«.

53. Efter § 113 indsættes:

»Kapitel 21

Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension

§ 114. For en person, der modtager tilskud fra kommu-
nen under ansættelse i fleksjob, jf. § 70 f, indbetales et
bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension på 5 pct. af
tilskuddet, jf. § 70 f, stk. 2, dog højst 500 kr. pr. måned.
Stk. 2. Personen afholder udgiften til bidrag efter stk. 1.
Stk. 3. Kommunen tilbageholder bidraget ved udbetaling
af tilskuddet.

§ 115. Ud over bidraget i § 114 indbetales et bidrag, der
udgør 2/3 af det bidrag, der er fastsat efter § 15, stk. 1, i
lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.
Stk. 2. Bidraget efter stk. 1 indbetales for antallet af timer
med tilskud efter § 70 f. Antallet af timer beregnes på
grundlag af forskellen mellem 37 timer om ugen og an-
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tallet af løntimer, som er indberettet fra ansættelsen i
fleksjobbet til indkomstregistret, jf. lov om et indkomst-
register.
Stk. 3. Er antallet af løntimer efter stk. 2 mindre end 9 ti-
mer om ugen for uge- eller 14-dages lønnede eller 39 ti-
mer om måneden for månedslønnede, indbetales et ATP-
bidrag, der svarer til det bidrag, der er fastsat efter § 15,
stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.
Stk. 4. Bidraget efter stk. 1 finansieres af staten.
Stk. 5. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension
beregner størrelsen af bidraget efter stk. 2 for hver time,
der udbetales tilskud for.

§ 115 a. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter indstil-
ling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension
nærmere regler om beregning, indberetning og indbeta-
ling af bidrag efter §§ 114 og 115.«

§ 117. Kommunen afholder endeligt udgifterne til vejled-
ning, sagsbehandling og det individuelle kontaktforløb,
til udarbejdelse af jobplaner og til administration i øvrigt
m.v. Kommunen afholder desuden endeligt udgifterne til
godtgørelse efter § 75 c, til særlige aktiviteter efter § 7 og
til lægeerklæringer.
Stk. 2....

54. I § 117, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »jobplaner«:
»og rehabiliteringsplaner«.

§ 118. Inden for et rådighedsbeløb, jf. stk. 2, refunderer
staten 50 pct. af en kommunes udgifter for personer, der
er omfattet af § 2, nr. 1-5 og 7, og som modtager ledig-
hedsydelse eller særlig ydelse efter §§ 74 og 74 i i lov
om aktiv socialpolitik, samt nr. 10, når udgiften angår
1) tilbud efter kapitel 10, herunder deltagerbetaling,
2) undervisningsmaterialer efter §§ 76 og 77,
3) udgifter i forbindelse med partnerskabsaftaler efter §
81 a,
4) godtgørelse efter § 83,
5) 6 ugers selvvalgt uddannelse, deltagerbetaling samt
kost og logi efter kapitel 8 a og § 73 b og
6) opkvalificering efter § 99 til personer, der ansættes
uden løntilskud.
Stk. 2. Rådighedsbeløbet i stk. 1 opgøres til 13.700 kr. pr.
år (2011-niveau) gange antallet af personer, der er omfat-
tet af § 2, nr. 1-5, herunder personer, der deltager i tilbud
efter kapitel 12, § 2, nr. 7, og som modtager ledigheds-
ydelse eller særlig ydelse efter §§ 74 og 74 i i lov om ak-
tiv socialpolitik. Antallet af personer efter 1. pkt. opgøres
som antal helårspersoner i regnskabsåret.

55. I § 118, stk. 1 og 2, ændres »ledighedsydelse eller
særlig ydelse efter §§ 74 og 74 i« til:»ledighedsydelse ef-
ter § 74«.

§ 119. Staten refunderer 50 pct. af en kommunes udgifter
for personer, der er omfattet af § 2, nr. 6, 8 og 9, når ud-
giften angår
1) tilbud efter kapitel 10, herunder deltagerbetaling,
2) undervisningsmaterialer efter §§ 76 og 77,
3) udgifter i forbindelse med partnerskabsaftaler efter §
81 a,
4) godtgørelse efter § 83 og
5) opkvalificering efter § 99 til personer, der ansættes
uden løntilskud.

56. I § 119 ændres »§ 2, nr. 6, 8 og 9« til: »§ 2, nr. 6, 8, 9
og 11«.
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§ 120. Staten refunderer 50 pct. af en kommunes udgifter
for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-10, når udgiften
angår
1) løntilskud efter kapitel 12, jf. dog § 121,
2) hjælpemidler efter §§ 76 og 77, jf. dog § 118, stk. 1,
nr. 2, og § 119, stk. 1, nr. 2,
3) mentor efter §§ 78-81 og
4) befordringsgodtgørelse efter § 82.

57. I § 120 ændres »§ 2, nr. 1-10« til: » § 2, nr. 1-11«.

§ 122. Staten refunderer 65 pct. af en kommunes udgifter
til
1) tilskud til fleksjob efter § 71 og
2) tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende efter § 75.
Stk. 2. Staten refunderer 50 pct. af en kommunes udgifter
efter § 74.
Stk. 3. Kommunen har ikke ret til statsrefusion i en konk-
ret sag for udgifter til tilskud til fleksjob, jf. stk. 1, hvis
kommunen ikke har tilvejebragt grundlaget for afgørel-
sen om fleksjob, jf. § 70 a, eller for revurderingen af, om
betingelserne for fleksjob fortsat er opfyldt, jf. § 74 c i
lov om aktiv socialpolitik. Retten til statsrefusion bortfal-
der i en periode på 36 måneder. Perioden beregnes fra det
tidspunkt, hvor visitationen eller revurderingen er foreta-
get eller skulle være foretaget. Ved beregning af perioden
på 36 måneder medregnes perioder, hvor refusionen er
bortfaldet efter §§ 100, 104 og 104 a i lov om aktiv so-
cialpolitik.

58. I § 122, stk. 1, indsættes før nr. 1, som nye numre:
»1) fleksløntilskud efter § 70 f,
2) tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende efter § 70
g,«.
Nr. 1 og 2 bliver herefter nr. 3 og 4.

59. § 122, stk. 3, ophæves.

§ 127. En gang årligt den 1. januar reguleres med satsre-
guleringsprocenten efter lov om en satsreguleringspro-
cent
1) løntilskud efter § 63,
2) beløbet efter § 71, stk. 3, og § 75, stk. 2,
3) jobrotationsydelse efter § 98 a og
4) rådighedsbeløbet efter § 118.
Stk. 2-3....

60. I § 127, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »beløbet efter«:
»§ 70 g, stk. 5,«.

61. I § 127, stk. 1, nr. 2, indsættes efter nr. 2, som nyt
nummer:
»3) beløbet efter § 70 f, stk. 2,«.
Nr. 3 og 4 bliver herefter nr. 4 og 5.

62. I § 128 indsættes som nyt stk. 5:
»Stk. 5. Kommunens afgørelser om fleksløntilskud efter
§ 70 f og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende efter §
70 g, stk. 5, efter denne lov kan indbringes for beskæfti-
gelsesankenævnet, jf. kapitel 8 i lov om ansvaret for og
styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Klagen be-
handles efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed
og administration på det sociale område.«

§ 2

160



I lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæfti-
gelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni
2010, som ændret ved § 2 i lov nr. 1596 af 22.december
2010, § 4 i lov nr. 1364 af 28. december 2011, § 3 i lov
nr. 153 af 28. februar 2012 og § 5 i lov nr. 476 af 30. maj
2012 foretages følgende ændringer:

§ 3. Kommunalbestyrelsen varetager beskæftigelsesind-
satsen i jobcentre, jf. kapitel 3.

1. I § 3 indsættes efter »kapitel 3«: »og i rehabiliterings-
team, jf. kapitel 3 a«.

§ 15. Kommunalbestyrelsen opretter et bestemt tjeneste-
sted (et jobcenter) i kommunen, hvor beskæftigelsesind-
satsen over for borgere og virksomheder varetages.
Stk. 2. I jobcenteret skal der i beskæftigelsesindsatsen
over for borgere være fokus på beskæftigelse, selvforsør-
gelse og rådighed.

2. I § 15, stk. 1, indsættes efter »varetages«: », jf. dog stk.
3 og kapitel 3 a«.

3. I § 15 indsættes som stk. 3:
»Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at funktionen
som gennemgående og koordinerende sagsbehandler for
borgere i ressourceforløb, jf. lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats § 68 c, kan overdrages til en anden enhed i
kommunen end jobcenteret. Den gennemgående og koor-
dinerende sagsbehandler fra en anden enhed end jobcen-
teret kan ikke træffe afgørelser efter beskæftigelseslov-
givningen.«

4. Efter § 25 indsættes:

»Afsnit III a

Rehabiliteringsteam m.v.

Kapitel 3 a

Opgaver, formål og sammensætning af rehabiliterings-
team

§ 25 a. Kommunalbestyrelsen skal oprette et rehabilite-
ringsteam. Rehabiliteringsteamet er et dialog- og koordi-
neringsforum, som afgiver en indstilling i alle sager in-
den beslutning om og tilkendelse af ressourceforløb,
fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og før-
tidspension træffes. Indstillingen skal indeholde rehabili-
teringsteamets vurderinger i forhold til borgerens mulig-
heder for at opnå beskæftigelse eller uddanne sig.
Stk. 2. Formålet med rehabiliteringsteamet er med ud-
gangspunkt i den enkelte borgers samlede situation at
sikre en tværfaglig koordinering og en helhedsorienteret
indsats på tværs af forvaltninger og myndigheder og med
fokus på beskæftigelse og uddannelse, så den enkelte
borger så vidt muligt får fodfæste på arbejdsmarkedet.
Stk. 3. Rehabiliteringsteamet skal drøfte og give indstil-
ling om,
1) hvorvidt borgeren skal gives ressourceforløb, fleksjob,
anden beskæftigelsesrettet indsats eller førtidspension,
2) hvilke beskæftigelsesmæssige, sociale og sundheds-
mæssige indsatser, der er nødvendige for at den enkelte
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borger opnår fodfæste på arbejdsmarkedet, og hvordan
disse indsatser koordineres, samt
3) hvordan opfølgning på ressourceforløbet tilrettelæg-
ges, så personen støttes i at fastholde uddannelses- og be-
skæftigelsesmålet, herunder hvorvidt og i hvilket om-
fang, der er brug for mentorstøtte for at sikre, at indsat-
sen realiseres.
Stk. 4. Rehabiliteringsteamet skal have en tværfaglig
sammensætning med repræsentanter fra relevante forvalt-
ningsområder, herunder
1) beskæftigelsesområdet,
2) sundhedsområdet,
3) socialområdet,
4) regionen ved en sundhedskoordinator, jf. § 25 c, og
5) undervisningsområdet i sager vedrørende borgere un-
der 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse,
og i øvrige sager efter behov.
Stk. 5. Borgeren og borgerens sagsbehandler deltager i
rehabiliteringsteamets møder, når borgerens sag behand-
les. Sagen kan dog behandles uden borgerens deltagelse,
hvis det er åbenbart formålsløst af udvikle borgerens ar-
bejdsevne.
Stk. 6. Kommunen træffer afgørelse i sagen på baggrund
af rehabiliteringsteamets indstilling. Hvis kommunen ik-
ke følger rehabiliteringsteamets indstilling, skal sagen
forelægges for rehabiliteringsteamet på ny, inden der
træffes afgørelse. Når rehabiliteringsteamet har revurde-
ret sagen, træffer kommunen afgørelse.
Stk. 7. Beskæftigelsesministeren bemyndiges til efter for-
handling med social- og integrationsministeren at fast-
sætte nærmere regler om indhold og procedurer for reha-
biliteringsteametsindstilling.

Kapitel 3 b

Samarbejde mellem kommunen og regionen om
sundhedsfaglig rådgivning og vurdering

§ 25 b. Kommuner og regioner skal indgå en samarbejds-
aftale om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering vareta-
get af en klinisk funktion i regionen. Aftalen skal indgås
med den region, hvor den enkelte kommune er beliggen-
de. I aftalen fastlægges de lokale rammer for, hvordan
den kliniske funktion skal yde rådgivning og afgive vur-
dering til afklaring af sager på beskæftigelsesområdet.
Stk. 2. Det skal fremgå af samarbejdsaftalen, hvorledes
kommunens rehabiliteringsteam får adgang til rådgivning
og vurdering fra den kliniske funktion i regionen, herun-
der til en sundhedskoordinator.
Stk. 3. Hvis en kommune ikke er tilfreds med regionens
ydelser, kan kommunen vælge at opsige samarbejdsafta-
len og indgå en ny samarbejdsaftale om sundhedsfaglig
rådgivning og vurdering med en anden region.

§ 25 c. Sundhedskoordinatoren skal deltage i rehabilite-
ringsteamet, jf. § 25 a, stk. 4, nr. 4, og skal efter behov
yde bistand i kommunens forberedelse af sager til fore-
læggelse for teamet samt i teamet bidrage til vurdering af
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den konkrete sag, herunder om der er behov for yderlige-
re rådgivning eller vurdering fra den kliniske funktion.
Sundhedskoordinatorens vurdering indgår som en del af
teamets indstilling i den enkelte sag.
Stk. 2. Kommunen kan i sagsbehandlingen i sager, som
skal behandles i rehabiliteringsteamet, samt i sager om
ressourceforløb, fleksjob og tilskud til selvstændigt er-
hvervsdrivende alene
1) benytte sundhedsfaglig rådgivning og vurdering fra
den kliniske funktion og den praktiserende læge, samt
2) rekvirere lægeattester fra den praktiserende læge og
speciallægeattester fra den kliniske funktion.

§ 25 d. Kommunen betaler for de ydelser, der rekvireres
fra den kliniske funktion i regionen, herunder for sund-
hedskoordinatorens deltagelse i rehabiliteringsteamet.

§ 25 e. Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling
med ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætte
regler om samarbejdsaftalen, herunder om sundhedskoor-
dinatorfunktionen, og om fastsættelse af pris for den kli-
niske funktions ydelser, samt om krav til lægeattesters
udformning og indhold.
Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhand-
ling med ministeren for sundhed og forebyggelse og so-
cial- og integrationsministeren nærmere regler om krav
til organiseringen, tilrettelæggelsen og indholdet i den
sundhedsfaglige rådgivning, som kommunen indhenter
til brug for sagsbehandlingen i sager, som skal behandles
i rehabiliteringsteamet samt i sager om ressourceforløb
og fleksjob.
Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter endvidere ef-
ter forhandling med ministeren for sundhed og forebyg-
gelse regler om krav til tilrettelæggelse og indhold i den
sundhedsfaglige rådgivning på det øvrige beskæftigelses-
område.
«

§ 58....
Stk. 2. Oplysninger i det fælles datagrundlag kan bruges
til fastlæggelse af borgernes rettigheder og pligter efter
lovgivningen, jobsøgning, matchkategorisering, tilrette-
læggelse og opgørelse af indsatsen over for de forskellige
målgrupper, understøttelse af sagsbehandling, herunder
af arbejdsevnevurderinger, visitation, tilsyn, statistik og
anden forvaltning af lovgivningen, jf. stk. 1. Oplysnin-
gerne kan endvidere bruges til kontrol.
Stk. 3-7....

5. I § 58, stk. 2, indsættes efter »jobplaner«: »og rehabili-
teringsplaner«.

§ 62. Offentlige myndigheder, arbejdsløshedskasser og
andre aktører, der medvirker i forvaltningen af arbejds-
markedsrettede ordninger, har pligt til at indberette data
om arbejdsmarkedsforhold, om virksomheders og borge-
res deltagelse i arbejdsmarkedsrettede ordninger, beskæf-
tigelsesindsatsen over for borgere, data om ydelsesforløb
og andre data til forvaltning af lovgivningen og opfølg-
ning på indsatsen til Beskæftigelsesministeriets it-syste-

6. I § 62, stk. 1, indsættes efter »beskæftigelsesindsatsen
over for borgere«: », herunder relevante aktiviteter og
indsatser på det uddannelsesmæssige, social- og sund-
hedsrettede område, data om borgeres overgang til job,
uddannelse og andre forsørgelsesordninger,«.
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mer, herunder det statistiske datavarehus og det fælles it-
baserede datagrundlag i Arbejdsmarkedsstyrelsen.
Stk. 2....

§ 63. Til brug for varetagelse af beskæftigelsesindsatsen
efter lovgivningen, jf. § 1, den koordinerede indsats over
for borgeren, opdateringen af it-systemer, som anvendes i
beskæftigelsesindsatsen, herunder systemer til den lands-
dækkende formidling, samt opgørelsen af forbrug af of-
fentlige forsørgelsesydelser, kan der udveksles relevante
oplysninger mellem følgende ministerier med tilhørende
styrelser m.fl.: Beskæftigelsesministeriet, Ministeriet for
Flygtninge, Indvandrere og Integration, Indenrigs- og So-
cialministeriet, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og
Udvikling og Undervisningsministeriet samt uddannel-
sesinstitutioner, kommuner, arbejdsløshedskasser, told-
og skatteforvaltningen, Det Centrale Personregister, Det
Centrale Virksomhedsregister og andre myndigheder, der
medvirker i forvaltningen af arbejdsmarkedsrettede ord-
ninger.

7. I § 63 indsættes efter: »oplysninger«: », herunder op-
lysninger om relevante uddannelsesmæssige, social- og
sundhedsrettede aktiviteter og indsatser,«, og efter »Un-
dervisningsministeriet « indsættes: », Ministeriet for
Sundhed og Forebyggelse og regioner,«.

§ 66....
Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere
regler om den i §§ 62-64 nævnte indberetning og udveks-
ling af data, den i § 65 nævnte anvendelse af fælles stan-
darder og it-servicer og den i § 67 a nævnte datageno-
pretning, herunder om, hvordan offentlige myndigheder,
arbejdsløshedskasser og andre aktører skal levere oplys-
ninger til Beskæftigelsesministeriets it-systemer om virk-
somheder og personer, som er omfattet af lov om en ak-
tiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsik-
ring m.v., lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og
dagpenge ved barsel, lov om aktiv socialpolitik, integrati-
onsloven og den øvrige arbejdsmarkedsrettede lovgiv-
ning.

8. I § 66, stk. 2, indsættes efter »§§ 62-64«: »og § 68 a,
stk. 8-13,«.

§ 68 a....
Stk. 2-7....
Stk. 8. Data på individniveau fra det fælles it-baserede
datagrundlag, jf. § 58, om beskæftigelsesforanstaltninger
over for personer under 18 år videregives til Undervis-
ningsministeriets fælles datagrundlag med henblik på
forvaltning af lov om vejledning om uddannelse og er-
hverv.

9. I § 68 a, stk. 8, 9 og 10, ændres »lov om vejledning om
uddannelse og erhverv« til: »lov om vejledning om ud-
dannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæfti-
gelse m.v.«

Stk. 9. Data på individniveau om højeste fuldførte uddan-
nelse og uddannelsesforløb for personer under 30 år fra
Undervisningsministeriets fælles datagrundlag, jf. lov om
vejledning om uddannelse og erhverv, anvendes i det
fælles it-baserede datagrundlag, jf. § 58.
Stk. 10. Data på individniveau om uddannelse fra Under-
visningsministeriets fælles datagrundlag, jf. lov om vej-
ledning om uddannelse og erhverv, anvendes i Arbejds-
markedsstyrelsens statistiske datavarehus, jf. § 59, stk. 2.
Stk. 11....

10. I § 68 a indsættes som stk. 12 og 13:
»Stk. 12. Beskæftigelsesministeriet modtager relevante
data på individniveau om aktiviteter og indsatser på so-
cialområdet for personer omfattet af indsatsen på beskæf-
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tigelsesområdet fra Social- og Integrationsministeriet og
kommuner. Data anvendes i Arbejdsmarkedsstyrelsens
statistiske datavarehus, jf. § 59, stk. 2, til løsning af stati-
stiske opgaver på beskæftigelsesområdet.
Stk. 13. Beskæftigelsesministeriet modtager relevante da-
ta på individniveau om aktiviteter og indsatser på sund-
hedsområdet for personer omfattet af indsatsen på be-
skæftigelsesområdet
fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, kommuner
og regioner. Data anvendes i Arbejdsmarkedsstyrelsens
statistiske datavarehus, jf. § 59, stk. 2, til løsning af stati-
stiske opgaver på beskæftigelsesområdet.«

§ 3
I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190
af 24. februar 2012, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr.
153 af 28. februar 2012, § 3 i lov nr. 267 af 27. marts
2012, § 16 i lov nr. 473 af 30. maj 2012, og senest ved §
2 i lov nr. 928 af 18. september 2012, foretages følgende
ændringer:

§ 5....
Stk. 2-3....
Stk. 4. Modtageren kan dog opholde sig i udlandet, mens
pågældende har ret til ferie efter § 13, stk. 8 og 9, § 54 a,
§ 74, stk. 1, nr. 4, § 74, stk. 2, nr. 3, og § 74 i, stk. 4.

1. I § 5, stk. 4, indsættes efter »§ 54 a«: », § 69, stk. 4 og
5«, og » § 74, stk. 1, nr. 4, § 74, stk. 2, nr. 3, og § 74 i,
stk. 4« ændres til: » § 74, stk. 1, nr. 4, og § 74, stk. 2, nr.
3«.

§ 10....
Stk. 2....
Stk. 3. I sager efter kapitel 7 samt i sager om fleksjob
m.v. efter kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats skal kommunen foretage opfølgning senest 6 måne-
der efter, at ydelsen eller tilskuddet er udbetalt første
gang. Tilsvarende gælder i sager, hvor personer, der er
omfattet af § 2, nr. 6, i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats, får tilbud om ansættelse med løntilskud efter ka-
pitel 12 i samme lov. Herefter skal opfølgningen ske se-
nest 12 måneder efter, at sagen sidst har været vurderet. I
sager om ledighedsydelse, hvor der skal ske en revurde-
ring efter § 74 c, stk. 1, 2. pkt., træder denne revurdering
i stedet for opfølgning efter 3. pkt.

2. § 10, stk. 3, 1. pkt., affattes således:
»I sager efter kapitel 7 skal kommunen foretage opfølg-
ning senest 6 måneder efter, at der er udbetalt ledigheds-
ydelse første gang.«

§ 13. Det er en betingelse for at få hjælp efter § 11, at an-
søgeren og ægtefællen ikke har et rimeligt tilbud om ar-
bejde, og at de aktivt søger at udnytte deres arbejdsmu-
ligheder.
Stk. 2. Kommunen har pligt til at vurdere, om en person,
der har ansøgt om eller får hjælp efter § 11, fortsat opfyl-
der betingelserne for hjælpen ved at udnytte sine arbejds-
muligheder, hvis personen
1) afslår et arbejde, som personen er henvist til,
2) udebliver fra en jobsamtale eller en cv-samtale i job-
centeret eller hos anden aktør eller fra en rådighedsvurde-
ring i jobcenteret,
3) udebliver fra en opfølgningssamtale i kommunen,
4) undlader at give meddelelse til jobcenteret eller ar-
bejdsgiveren om sygdom i tilfælde, hvor den ledige er gi-
vet et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,
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et tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter inte-
grationsloven eller skal møde til jobsamtale hos en ar-
bejdsgiver,
5) undlader at give meddelelse om sygdom til kommunen
i tilfælde, hvor den ledige er indkaldt til en sygeopfølg-
ningssamtale eller foranstaltninger som led i sygeopfølg-
ning, eller
6) afviser eller udebliver fra deltagelse i foranstaltninger
som led i sygeopfølgning.
Stk. 3-10....

3. I § 13, stk. 2, nr. 2, indsættes efter »anden aktør«: », et
møde i rehabiliteringsteamet«.

Stk. 11. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere
regler om opgørelse af 12 sammenhængende måneder
med kontanthjælp som nævnt i stk. 8, herunder hvordan
særlig ydelse og perioder med revalidering i form af sær-
ligt tilrettelagte projekter efter kapitel 10 i lov om en ak-
tiv beskæftigelsesindsats eller tilbud efter kapitel 11 i
samme lov kan indgå i opgørelsen.

4. I § 13, stk. 11, ændres »særlig ydelse« til: »ressource-
forløbsydelse «.

§ 34....
Stk. 2-3....
Stk. 4. Personer, der får nedsat hjælpen efter §§ 36-42,
får særlig støtte med det beløb, der ville have været udbe-
talt, hvis de pågældende ikke havde været omfattet af
nedsættelsen.

5. I § 34, stk. 4, indsættes efter »§§ 36-42«: »og §§ 69 b-
f«.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler for be-
regningen af støtten efter stk. 1, herunder regler om be-
grænsning af støtten og fradrag for indtægter.

6. I § 34 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:
»Stk. 5. Personer, der modtager ressourceforløbsydelse,
kan alene få særlig støtte, hvis de opfylder betingelserne
for at modtage kontanthjælp.«
Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

§ 37. Hvis en person uden rimelig grund udebliver fra en
jobsamtale, herunder en samtale som led i en sygeopfølg-
ning, en cv-samtale eller en rådighedsvurdering i jobcen-
teret, foretager kommunen fradrag i hjælpen for de dage,
der går, fra personen skulle være mødt til jobsamtalen,
cv-samtalen eller rådighedsvurderingen, og indtil kontak-
ten til jobcenteret er genoprettet. Der foretages fradrag i
hjælpen for den dag, hvor samtalen eller rådighedsvurde-
ringen skulle have fundet sted, uanset om personen kon-
takter jobcenteret samme dag.
Stk. 2....

7. I § 37, stk. 1, indsættes efter »cv-samtale«: », et møde i
rehabiliteringsteamet«.

§ 46. Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og øko-
nomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person med be-
grænsninger i arbejdsevnen, herunder personer, der er be-
rettiget til ledighedsydelse og særlig ydelse, fastholdes
eller kommer ind på arbejdsmarkedet, således at den på-
gældendes mulighed for at forsørge sig selv og sin fami-
lie forbedres. En person, der er berettiget til sådan hjælp,
kaldes en revalidend. Aktiviteter, som revalidenden gen-
nemfører, før det erhvervsmæssige sigte er afklaret, kal-

8. I § 46, stk. 1, udgår: »og særlig ydelse«.
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des forrevalidering. Det er aktiviteter med et erhvervs-
modnende eller afklarende sigte for revalidenden.
Stk. 2. Kommunen giver tilbud om revalidering, når er-
hvervsrettede aktiviteter efter denne eller anden lovgiv-
ning, herunder lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, ik-
ke er tilstrækkelige til, at den pågældende kan klare sig
selv.
Stk. 3....

9. I § 46, stk. 2, indsættes som 2. og 3. pkt.:
»Rehabiliteringsplanens forberedende del, jf. § 30 a, stk.
3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal anvendes
ved vurderingen af, om en persons arbejdsevne er så be-
grænset, at den pågældende skal tilbydes revalidering.
Beslutningen om revalidering skal ikke forelægges for
rehabiliteringsteamet.«

10. Efter § 67 indsættes:

»Kapitel 6 a

Ressourceforløbsydelse

§ 68. Personer, der er visiteret til et ressourceforløb efter
kapitel 12 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,
modtager ressourceforløbsydelse, jf. stk. 2-5. Personen
har ret til ressourceforløbsydelse uden hensyn til egen
formue og en eventuel ægtefælles indtægts- og formue-
forhold.
Stk. 2. Ressourceforløbsydelsen udgør et månedligt beløb
svarende til
1) kontanthjælp efter § 25, stk. 1, nr. 1, for personer, der
har forsørgelsespligt over for et barn,
2) kontanthjælp efter § 25, stk. 1, nr. 2, for personer, der
ikke har forsørgelsespligt over for et barn,
3) kontanthjælp efter § 25, stk. 1, nr. 4, for personer un-
der 25 år, der bor hos en eller begge forældre, og som ik-
ke har forsørgelsespligt overfor et barn, eller
4) kontanthjælp efter § 25, stk. 1, nr. 4, samt et månedligt
tillæg, der beregnes efter § 25, stk. 4, for personer under
25 år, der bor hos en eller begge forældre, og har en do-
kumenteret bidragspligt over for et barn.
Stk. 3. Hjælp efter stk. 2, nr. 1, er betinget af, at børnene
opholder sig her i landet. Dette gælder dog ikke for EU/
EØS-borgere i det omfang, disse efter EU-retten er beret-
tigede til hjælpen, eller for personer, der er omfattet af
bilaterale overenskomster.
Stk. 4. For personer, der forud for visitationen til et res-
sourceforløb, modtog sygedagpenge efter lov om syge-
dagpenge, udgør ydelsen et månedligt beløb svarende til
den hidtidige ydelse. Ydelsen efter 1. pkt. ophører dog på
det tidspunkt, hvor personen ikke længere ville være be-
rettiget til sygedagpenge efter kapitel 8 i lov om sygedag-
penge. Er personen inden visitationen til et ressourcefor-
løb omfattet af en forlængelsesregel efter kapitel 9 i lov
om sygedagpenge, ophører ydelsen efter 1. pkt. på det
tidspunkt, hvor personen ikke længere ville være beretti-
get til sygedagpenge efter den pågældende forlængelses-
regel. Ydelsen efter 1. pkt. kan ikke udgøre et beløb, der
er mindre end hjælpen efter stk. 2. Personer, hvis ydelse
efter 2. og 3. pkt. er ophørt, modtager en ydelse efter stk.
2.
Stk. 5. For personer, der forud for deltagelsen i et res-
sourceforløb modtog ledighedsydelse efter denne lov, ud-
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gør ydelsen et månedligt beløb svarende til den hidtidige
ydelse.
Stk. 6. Førtidspensionister, der visiteres til et ressource-
forløb, modtager førtidspension under ressourceforløbet.
Stk. 7. Personer, der modtager ressourceforløbsydelse,
bevarer retten til ydelsen ved sygdom eller barsel.
Stk. 8. Personer, der modtager ressourceforløbsydelse, jf.
stk. 1, bevarer retten til ydelsen ved flytning til en anden
kommune.

Indtægter m.v.

§ 68 a. Har modtageren af ressourceforløbsydelsen ind-
tægter, trækkes disse fra i ydelsen, jf. dog stk. 2-4.
Stk. 2. Har modtageren af ressourceforløbsydelsen løn-
indtægter, herunder beløb som den pågældende modtager
fra arbejdsgiveren eller Lønmodtagernes Garantifond ved
ophør af ansættelsen, nedsættes ressourceforløbsydelsen
efter § 68 med 30 pct. af lønindtægten, indtil den samle-
de lønindtægt inkl. pension udgør 13.000 kr. (2012-ni-
veau), og med 55 pct. af lønindtægten derudover.
Stk. 3. Har modtageren af ressourceforløbsydelsen ind-
tægter som led i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats, tilbud i medfør af integrationsprogrammet ef-
ter integrationsloven eller andre beskæftigelsesfremmen-
de foranstaltninger, ses der ved beregningen af ressource-
forløbsydelsen efter § 68 bort fra 14,99 kr. (2012-niveau)
pr. udført arbejdstime. Det beløb, der samlet ses bort fra,
kan ikke beregnes på grundlag af mere end 160 timer pr.
måned.
Stk. 4. Fradrag for feriegodtgørelse m.v. sker efter regle-
rne i § 32. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 5. Lovens § 33 finder tilsvarende anvendelse på
modtagere af ressourceforløbsydelse.

Betingelser for at modtage ressourceforløbsydelse

§ 69. Det er en betingelse for at modtage ressourcefor-
løbsydelse efter § 68, at personen ikke har et rimeligt til-
bud om arbejde, og at personen aktivt deltager i det indi-
viduelt tilrettelagte ressourceforløb.
Stk. 2. Kommunen har pligt til at vurdere, om en person,
der modtager ressourceforløbsydelse efter § 68, fortsat
opfylder betingelserne herfor, hvis personen
1) ikke deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats eller anden lovgivning, som fremgår af re-
habiliteringsplanen,
2) afslår et tilbud om arbejde, som personen er henvist
til,
3) udebliver fra en samtale i kommunen, hos anden aktør
eller fra en rådighedsvurdering i kommunen, eller
4) undlader at give meddelelse til kommunen eller ar-
bejdsgiver om sygdom i tilfælde, hvor personen er givet
et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller
anden lovgivning, som fremgår af rehabiliteringsplanen.
Stk. 3. § 13, stk. 4 og 5, finder tilsvarende anvendelse for
modtagere af ressourceforløbsydelse.
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Stk. 4. En person, der modtager ressourceforløbsydelse,
har ret til ferie i det omfang kontanthjælpsmodtagere har
ret til ferie, jf. § 13, stk. 8 og 9. Personen er ikke omfattet
af stk. 1 og 2, mens ferien afholdes.
Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere reg-
ler om opgørelsen af, hvornår retten til ferie er opnået,
herunder hvordan en periode på kontanthjælp kan indgå i
opgørelsen.

Sanktioner ved manglende deltagelse i ressourceforløbet
m.v.

§ 69 a. Fradrag i, nedsættelse eller ophør af ressourcefor-
løbsydelsen efter §§ 69 b-e er betinget af, at kommunen
samtidig med henvisningen til arbejde, afgivelsen af til-
bud m.v., indkaldelsen til samtale m.v., skriftligt har in-
formeret personen om konsekvensen for ydelsen, hvis
personen uden rimelig grund afslår arbejdet, afviser eller
udebliver fra tilbuddet eller ikke møder til samtalen m.v.
Kommunen skal endvidere samtidig skriftligt informere
om, hvilke skridt en person, der afslår m.v. efter 1. pkt.,
skal tage for igen at blive berettiget til ydelsen.
Stk. 2. Forud for fradrag, nedsættelse eller ophør af res-
sourceforløbsydelsen efter §§ 69 b-e, skal kommunen ha-
ve udtømt alle rimelige muligheder for at komme i per-
sonlig kontakt med personen med henblik på en vurde-
ring af, om der forelå en rimelig grund for udeblivelsen
m.v.
Stk. 3. Reglerne i § 35, stk. 2, 3 og 5, finder tilsvarende
anvendelse for personens undladelse af at opfylde sine
pligter efter § 69. Reglen i § 35, stk. 4, finder tilsvarende
anvendelse for personens undladelse af at opfylde sine
pligter efter § 69 c.

§ 69 b. Hvis en person uden rimelig grund afviser eller
udebliver fra et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats eller anden lovgivning, som fremgår af rehabi-
literingsplanen, skal kommunen foretage et fradrag i res-
sourceforløbsydelsen.
Stk. 2. Reglerne i § 36, stk. 2 og 3, finder tilsvarende an-
vendelse.

§ 69 c. Hvis en person uden rimelig grund udebliver fra
en opfølgningssamtale som led i ressourceforløbet, jf. §
16, stk. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller
en rådighedsvurdering i kommunen, jf. § 69, stk. 2, fore-
tager kommunen fradrag i ressourceforløbsydelsen for de
dage, der går, fra personen skulle være mødt til samtalen
eller rådighedsvurderingen, og indtil kontakten til job-
centeret er genoprettet. Der foretages fradrag i ydelsen
for den dag, hvor samtalen eller rådighedsvurderingen
skulle have fundet sted, uanset om personen kontakter
jobcenteret samme dag.
Stk. 2. Reglerne i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse ved
samtaler, der finder sted hos en anden aktør. Det er kom-
munen, der træffer afgørelse om fradrag i ydelsen.
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§ 69 d. Ressourceforløbsydelsen nedsættes, hvis en per-
son
1) uden rimelig grund ophører med sit arbejde,
2) uden rimelig grund undlader at møde op til et tilbud
efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller anden
lovgivning, som fremgår af rehabiliteringsplanen,
3) uden rimelig grund afviser tilbud om arbejde,
4) undlader at give meddelelse om sygdom til kommunen
eller arbejdsgiveren, hvor personen er givet tilbud efter
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller anden lovgiv-
ning, som fremgår af rehabiliteringsplanen, eller
5) uden rimelig grund undlader efter krav fra jobcenteret
at søge konkrete job.
Stk. 2. Ydelsen nedsættes med følgende beløb pr. hæn-
delse:
1) 1.590 kr. (2012-niveau) for personer, der modtager
ydelse efter § 68, stk. 2, nr. 1 og 2, og stk. 4 og 5.
2) 246 kr. (2012-niveau)for personer, der modtager ydel-
se efter § 68, stk. 2, nr. 3 og 4.
Stk. 3. Nedsættelsen sker på grundlag af den ydelse, som
personen på hændelsestidspunktet var eller ville være be-
rettiget til. Der kan i en kalendermåned kun ske en enkelt
nedsættelse efter stk. 2.

§ 69 e. Hvis personen gentagne gange uden rimelig
grund afviser eller udebliver fra tilbud efter lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats eller anden lovgivning eller
på anden vis ikke medvirker i ressourceforløbet, som
fremgår af rehabiliteringsplanen, jf. kapitel 12 a i lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats, kan kommunen træffe af-
gørelse om, at ressourceforløbsydelsen ophører.

§ 69 f. Reglerne i § 42, stk. 1-3 og 5-8, finder tilsvarende
anvendelse for modtagere af ressourceforløbsydelse efter
§ 68, stk. 2, nr. 1 og 2, samt stk. 4 og 5.
Stk. 2. Reglerne i § 43, stk. 1 og 2, og 4-6, finder tilsva-
rende anvendelse for modtagere af ressourceforløbsydel-
se efter § 68, stk. 2, nr. 3 og 4.
Stk. 3. Hvis Arbejdsmarkedsstyrelsen modtager oplysnin-
ger om, at en person kan være omfattet af § 42, stk. 1-3
og 5-8, eller § 43, kan styrelsen indhente en redegørelse
fra kommunen om, hvorvidt kommunen har taget stilling
til muligheden for en sanktion efter disse bestemmelser.

§ 69 g. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhand-
ling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler om anven-
delsen af bestemmelserne i §§ 69-69 f.

§ 69 h. Opholdskommunen kan uden forudgående sam-
tykke fra den, der søger om eller får ressourceforløbs-
ydelse, forlange, at en tidligere opholdskommune giver
oplysninger om afgørelser om sanktioner efter §§ 69 b-f,
hvis oplysningerne herom er nødvendige for opholds-
kommunens behandling af sagen. Opholdskommunen
skal uanset muligheden for at indhente oplysningerne
uden samtykke forsøge at få samtykke til at indhente op-
lysningerne.
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§ 69 i. Kapitel 11 og 12 finder tilsvarende anvendelse for
udbetaling og tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse.«

§ 74 a. Personer, der er visiteret til et fleksjob efter kapi-
tel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, har ret til
ledighedsydelse, mens de venter på et fleksjob. Det er en
betingelse for retten til ledighedsydelse efter visitationen,
at personen på tidspunktet for visitationen til fleksjob
1) ville være berettiget til at modtage dagpenge efter lov
om sygedagpenge eller lov om ret til orlov og dagpenge
ved barsel,
2) modtager sygedagpenge,
3) deltager i revalidering efter en jobplan efter § 27 og §
28, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller
4) modtager ledighedsydelse efter ansættelse i ustøttet
beskæftigelse.
Stk. 2. Personer, der efter stk. 1 er berettiget til ledigheds-
ydelse, har ret til ledighedsydelse ved ledighed efter et
fleksjob.
Stk. 3. Personer, der ikke er omfattet af stk. 1, får ret til
ledighedsydelse ved ledighed efter et fleksjob, når de har
været ansat i fleksjob i 9 måneder inden for de seneste 18
måneder.
Stk. 4. Personer, der er berettiget til ledighedsydelse, har
også ret til ledighedsydelse ved midlertidige afbrydelser i
arbejdet, som ikke kan tilregnes den pågældende.
Stk. 5. Modtageren bevarer ledighedsydelsen i perioder
med sygdom eller barsel.
Stk. 6. Personer, der modtager ledighedsydelse, jf. stk. 1
og 3, bevarer retten til ydelsen ved flytning til en anden
kommune.

11. § 74 a, stk. 1-3, ophæves, og i stedet indsættes:
»§ 74 a. Personer, der er visiteret til et fleksjob efter ka-
pitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, har ret til
ledighedsydelse, indtil de ansættes i et fleksjob.
Stk. 2. Ledighedsydelsen udgør 89 pct. af arbejdsløsheds-
dagpengenes højeste beløb, jf. § 47 i lov om arbejdsløs-
hedsforsikring m.v., hvis personen på tidspunktet for vi-
sitationen til fleksjob
1) ville være berettiget til at modtage dagpenge efter lov
om sygedagpenge eller lov om ret til orlov og dagpenge
ved barsel,
2) modtager sygedagpenge,
3) deltager i revalidering efter en jobplan efter § 27 og §
28, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller
4) modtager ledighedsydelse efter ansættelse i ustøttet
beskæftigelse.
Stk. 3. For personer, der ikke opfylder betingelserne i stk.
2, udgør ledighedsydelsen
1) et beløb, der svarer til den hjælp, der ydes efter § 25,
stk. 1, nr. 1, hvis de har forsørgelsespligt over for børn,
eller
2) et beløb, der svarer til den hjælp, der ydes efter § 25,
stk. 1, nr. 2, hvis de ikke har forsørgelsespligt over for
børn.
Stk. 4. Personer, der ikke opfylder betingelserne i stk. 2,
får ret til ledighedsydelse efter stk. 2, når de har været
ansat i fleksjob i 9 måneder inden for de seneste 18 må-
neder.
Stk. 5. Personer, der modtager tilbud om støtte i form af
tilskud for at bevare selvstændig virksomhed efter § 70 g
i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, har alene ret til
ledighedsydelse ved ophør af den selvstændige virksom-
hed, hvis den pågældende er visiteret til fleksjob for løn-
modtagere efter § 70 a i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats.«
Stk. 4-7 bliver herefter stk. 6-9.

Stk. 7. Personer, der i forbindelse med flytning til anden
kommune opsiger et fleksjob, har ret til ledighedsydelse,
hvis betingelserne for udbetaling af ledighedsydelse er
opfyldt, jf. stk. 1-3 og § 74 b.

12. § 74 a, stk. 7, der bliver stk. 9, ophæves, og i stedet
indsættes:
»Stk. 9. Personer, der i forbindelse med flytning til en an-
den kommune opsiger et fleksjob, har ret til ledigheds-
ydelse, hvis betingelserne for udbetaling af ledigheds-
ydelse er opfyldt, jf. stk. 1-3 og § 74 b og §§ 75-77 b.
Stk. 10. Beskæftigelsesministeren bekendtgør størrelsen
af de beløb, der kan udbetales efter stk. 2 og 3.«

§ 74 b. Det er en forudsætning for udbetaling af ledig-
hedsydelse,
1) at modtageren opfylder betingelserne for at få et flek-
sjob,
2) at modtageren ikke har et rimeligt tilbud om ansættel-
se i fleksjob,
3) at modtageren tager imod et rimeligt tilbud efter lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats, medmindre personen i
medfør af § 21 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
om en mindre intensiv indsats ikke er forpligtet til at tage

13. § 74 b affattes således:
»§ 74 b. Det er en forudsætning for udbetaling af ledig-
hedsydelse, at modtageren opfylder betingelserne for at
få et fleksjob, herunder står til rådighed, jf. § 75.
Stk. 2. Personer, der har nået fleksydelsesalderen som
fastsat i lov om fleksydelse, kan højst modtage ledig-
hedsydelse efter § 74 a, stk. 2 eller stk. 3, nr. 1, i sam-
menlagt 6 måneder. Herefter kan de pågældende modta-
ge ledighedsydelse efter § 74 a, stk. 3, nr. 2.«
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imod tilbud, eller andre tilbud, der kan forbedre mulighe-
derne for at få et arbejde,
4) at modtageren ikke er selvforskyldt ledig efter et flek-
sjob, og
5) at modtageren deltager i opfølgningssamtaler efter §
74 c og samtaler i et individuelt kontaktforløb.
Stk. 2. Stk. 1, nr. 2, 3 og 4, gælder dog ikke, hvis den på-
gældende har en gyldig grund til ikke at udnytte sine ar-
bejdsmuligheder, jf. § 13, stk. 4 og 5.
Stk. 3. Opstår der tvivl om modtagerens rådighed, skal
kommunen afprøve modtagerens rådighed. Dette kan ske
ved tilbud efter kapitel 10 og 11 i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats. Hvis kommunen vurderer, at den på-
gældende ikke er til rådighed for fleksjob, mister den på-
gældende retten til ledighedsydelse. Ledighedsydelse kan
fortsat udbetales, hvis kommunen har påbegyndt behand-
ling af en sag om pension. Ledighedsydelse kan udbeta-
les, så længe sagen behandles. Ledighedsydelse skal til-
bagebetales, hvis der senere udbetales pension for samme
periode.
Stk. 4. Afslår modtageren et rimeligt tilbud om fleksjob,
kan der ikke udbetales ledighedsydelse til modtageren i 5
uger. Hvis modtageren 2. gang inden for en periode på
12 måneder afslår et rimeligt tilbud om fleksjob, mister
modtageren retten til ledighedsydelse. Stk. 2 finder til-
svarende anvendelse.
Stk. 5. Afslår eller udebliver en modtager af ledigheds-
ydelse fra en opfølgningssamtale efter § 74 c eller en
samtale i et individuelt kontaktforløb, kan der ikke udbe-
tales ledighedsydelse i 3 uger. Hvis modtageren 2. gang
inden for en periode på 12 måneder afslår eller udebliver
fra en opfølgningssamtale efter § 74 c eller samtale i et
individuelt kontaktforløb, mistes retten til ledighedsydel-
se. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 6. En person, der efter stk. 1, nr. 4, og stk. 3, 4 og 5,
har mistet retten til ledighedsydelse, kan igen få ledig-
hedsydelse, når den pågældende på ny opfylder kravet i §
74 a, stk. 3.
Stk. 7. Personer, der har nået fleksydelsesalderen som
fastsat i lov om fleksydelse, kan højst modtage ledig-
hedsydelse i sammenlagt 6 måneder.
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§ 74 d. Ledighedsydelse ydes for indtil 5 dage om ugen.
Stk. 2. Ydelsen udgør et beløb, der svarer til, hvad den
pågældende i gennemsnit har modtaget i arbejdsindtægt
eller anden indtægt, der træder i stedet for arbejdsind-
tægt, i de forudgående 3 måneder. Perioder med revalide-
ring medregnes ikke. Arbejdsindtægt m.v. efter 1. pkt. re-
guleres med samme procentsats som arbejdsløshedsdag-
pengenes højeste beløb, jf. § 47 i lov om arbejdsløsheds-
forsikring m.v. Ydelsen kan dog ikke udgøre mere end
91 pct. eller mindre end 82 pct. af arbejdsløshedsdagpen-
genes højeste beløb, jf. § 47 i lov om arbejdsløshedsfor-
sikring m.v.
Stk. 3. Når en person, der modtager ledighedsydelse,
samtidig har arbejde af kortere varighed, sker der fradrag
i ledighedsydelsen. Fradraget i ledighedsydelsen sker i
forhold til den arbejdstid, som den pågældende har i ar-
bejdet. For personer, der ikke har en dokumenterbar ar-
bejdstid, beregnes timetallet ud fra indtægten divideret
med den omregningsfaktor, som er fastsat efter lov om
arbejdsløshedsforsikring m.v.
Stk. 4. Ledighedsydelsen nedsættes med det beløb, som
den pågældende eventuelt modtager fra arbejdsgiveren
eller Lønmodtagernes Garantifond i forbindelse med op-
hør af ansættelsen.
Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler for be-
regning af ledighedsydelse, herunder regler om fradrag i
ledighedsydelse. Beskæftigelsesministeren kan herved
fravige betingelserne i stk. 2, 2. pkt., om den periode, der
ligger til grund for beregning af ledighedsydelse.
Stk. 6. Beskæftigelsesministeren bekendtgør størrelsen af
de beløb, der kan udbetales efter stk. 2.

14. § 74 d, stk. 2-5, affattes således:
»Stk. 2. Hvis en modtager af ledighedsydelse har arbejde
af kortere varighed, nedsættes ledighedsydelsen med løn-
indtægten og anden indkomst, der træder i stedet for løn.
Beløb, som den pågældende modtager fra arbejdsgiveren
eller Lønmodtagernes Garantifond ved ophør af en an-
sættelse, medfører også nedsættelse af ledighedsydelse.
Stk. 3. Ledighedsydelsen nedsættes med 30 pct. dels af
lønindtægten i fleksjobbet, dels af anden lønindtægt, ind-
til den samlede lønindtægt pr. måned udgør 13.000 kr.
(2012- niveau), og herefter med 55 pct. Ved lønindtægt
forstås A-indkomst, hvoraf der skal betales AM-bidrag
og det samlede bidrag til en pensionsordning, der er led i
et ansættelsesforhold.
Stk. 4. Modtageren af ledighedsydelse har pligt til at op-
lyse kommunen om eget og arbejdsgiverens pensionsbi-
drag.
Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere reg-
ler om fradrag i ledighedsydelse.«

§ 74 e....
Stk. 2....
Stk. 3. Retten til ledighedsydelse under ferie gælder for
følgende dage og perioder:
1) Er retten til ledighedsydelse opnået, eller er ansættel-
sen sket i perioden 1. maj til og med 31. juli i et ferieår,
har pågældende ret til 15 feriedage med ledighedsydelse i

15. § 74 e, stk. 3, affattes således:
»Stk. 3. Retten til ledighedsydelse under ferie gælder for
følgende dage og perioder:
1) Er retten til ledighedsydelse opnået, eller er ansættel-
sen sket i perioden den 1. maj til og med den 31. juli i et
ferieår, har den pågældende ret til 15 dages ferie, svaren-
de til sammenlagt 3 uger med ledighedsydelse i det på-
gældende ferieår og herefter 25 dages ferie, svarende til
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det pågældende ferieår og 25 feriedage med ledigheds-
ydelse i de efterfølgende ferieår.
2) Er retten til ledighedsydelse opnået, eller er ansættel-
sen sket i perioden 1. august til og med 31. december i et
ferieår, har pågældende ret til 10 feriedage med ledig-
hedsydelse i det pågældende ferieår og 25 feriedage med
ledighedsydelse i de efterfølgende ferieår.
3) Er retten til ledighedsydelse opnået, eller er ansættel-
sen sket i perioden 1. januar til og med 30. april i et ferie-
år, har pågældende ret til 5 feriedage med ledighedsydel-
se i det pågældende ferieår og 25 feriedage med ledig-
hedsydelse i de efterfølgende ferieår.
Stk. 4-5....

sammenlagt 5 uger med ledighedsydelse i det efterføl-
gende ferieår.
2) Er retten til ledighedsydelse opnået, eller er ansættel-
sen sket i perioden den 1. august til og med den 31. de-
cember i et ferieår, har den pågældende ret til 10 dages
ferie, svarende til sammenlagt 2 uger med ledighedsydel-
se i det pågældende ferieår og herefter 25 dages ferie,
svarende til sammenlagt 5 uger med ledighedsydelse i
det efterfølgende ferieår.
3) Er retten til ledighedsydelse opnået, eller er ansættel-
sen sket i perioden den 1. januar til og med den 30. april i
et ferieår, har den pågældende ret til 5 dages ferie, sva-
rende til sammenlagt en uge med ledighedsydelse i det
pågældende ferieår og herefter 25 dages ferie, svarende
til sammenlagt 5 uger med ledighedsydelse i det efterføl-
gende ferieår.«

Stk. 6. Ledighedsydelsen udbetales efter reglerne i § 74
d, stk. 2. Til en person, der holder ferie i perioder med le-
dighedsydelse, udbetales en ledighedsydelse, der svarer
til det, den pågældende hidtil har modtaget. Der skal ikke
ske nedsættelse med beløb efter § 74 d, stk. 4.
Stk. 7....

16. § 74 e, stk. 6, affattes således:
»Stk. 6. Ledighedsydelsen udbetales efter reglerne i § 74
a, stk. 2 og 3, og § 74 d. Der skal ikke ske nedsættelse
med beløb, som den pågældende modtager fra arbejdsgi-
ver eller Lønmodtagernes Garantifond i forbindelse med
ophør af ansættelsen.«

§ 74 f....
Stk. 2. Det er en betingelse for retten til ledighedsydelse,
at personen var berettiget til ledighedsydelse ved over-
gang til ustøttet beskæftigelse, eller at personen har været
ansat i fleksjob efter kapitel 13 i lov om en aktiv beskæf-
tigelsesindsats eller ustøttet beskæftigelse efter ophør af
fleksjob i sammenlagt 9 måneder inden for de seneste 18
måneder.
Stk. 3-6....

17. § 74 f, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. § 74 a, stk. 2 og 3, og § 74 d finder tilsvarende
anvendelse. Hvis en person har været ansat i ustøttet be-
skæftigelse i sammenlagt 9 måneder inden for 18 måne-
der efter ophør af fleksjob, kan den pågældende modtage
ledighedsydelse. § 74 a, stk. 2 finder tilsvarende anven-
delse.«

§ 74 g....
Stk. 2-4....
Stk. 5. Personer, der har nået fleksydelsesalderen som
fastsat i lov om fleksydelse, kan højst modtage ledig-
hedsydelse i sammenlagt 6 måneder.

18. § 74 g, stk. 5, affattes således:
»Stk. 5. Personer, der har nået fleksydelsesalderen som
fastsat i lov om fleksydelse, kan højst modtage ledig-
hedsydelse efter § 74 a, stk. 2 eller stk. 3, nr. 1, i sam-
menlagt 6 måneder. Herefter kan de pågældende modta-
ge ledighedsydelse efter § 74 a, stk. 3, nr. 2, så længe den
pågældende er berettiget til ledighedsydelse efter § 74 f,
stk. 1.«

Særlig ydelse 19. Overskriften før § 74 i ophæves

20. § 74 i ophæves, og i stedet indsættes:
»Rådighed og sanktioner for modtagere af ledigheds-

ydelse
§ 74 i. Personer, der ved visitationen ikke har ret til le-
dighedsydelse, og som har en indtægt, der er mindre end
det beløb, der ydes efter § 25, stk. 1, nr. 2, er berettiget til
en særlig ydelse, mens de venter på et fleksjob. Personer
under 25 år er dog kun berettiget til særlig ydelse, hvis
indtægten er mindre end de beløb, der kan udbetales efter
§ 25, stk. 1, nr. 3 eller 4.
Stk. 2. Ydelsen efter stk. 1 udgør forskellen mellem den
pågældendes indtægt og det beløb, der ydes efter § 25,
stk. 1, nr. 2. For personer under 25 år udgør ydelsen efter
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stk. 1 forskellen mellem den pågældendes indtægt og det
beløb, der ydes efter § 25, stk. 1, nr. 3 og 4.
Stk. 3. § 74 a, stk. 5-7, og § 74 b finder tilsvarende an-
vendelse for personer, der modtager særlig ydelse.
Stk. 4. En person, der har modtaget særlig ydelse i 12
sammenhængende måneder, har ret til op til 5 ugers ferie,
hvor personen kan modtage særlig ydelse. Ferien skal af-
holdes inden for de 12 følgende måneder. Det er en be-
tingelse, at personen i øvrigt opfylder betingelserne for at
modtage særlig ydelse, mens ferien afholdes. Har perso-
nen optjent ret til ferie med feriegodtgørelse, skal denne
ferie afholdes først. Den samlede ferie kan højst udgøre 5
uger.
Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere reg-
ler om opgørelse af 12 sammenhængende måneder med
særlig ydelse som nævnt i stk. 4, herunder hvordan kon-
tanthjælp kan indgå i opgørelsen.
Stk. 6. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om
varsling af ferie for personer, der modtager særlig ydelse.
Stk. 7. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om, i
hvilket omfang reglerne i kapitel 4 og reglerne om tilbud
i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats finder anvendelse
på personer, der modtager særlig ydelse.

§ 75. En person, der modtager ledighedsydelse, skal ak-
tivt udnytte sine arbejdsmuligheder for at opnå fleksjob.
Personen skal
1) være aktivt jobsøgende,
2) deltage i opfølgningssamtaler efter § 74 c i denne lov,
samtaler om rådighedsvurderinger, individuelle kontakts-
amtaler (jobsamtaler) efter § 73 a, og møder i rehabilite-
ringsteamet efter § 25 a i lov om ansvaret for og styrin-
gen af den aktive beskæftigelsesindsats,
3) tage imod et rimeligt tilbud om fleksjob,
4) tage imod rimelige tilbud efter lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats, medmindre personen i medfør af §
21 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om en min-
dre intensiv indsats ikke er forpligtet til at tage imod til-
bud, eller andre tilbud, der kan forbedre mulighederne
for at få arbejde, og
5) deltage aktivt i rimelige tilbud efter lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats eller andre tilbud, der kan forbedre
mulighederne for at få arbejde
6) lægge sit cv i Jobnet efter § 73 d i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats senest 3 uger efter personen har op-
nået ret til ledighedsydelse og deltage i cv-samtaler efter
§ 73 e i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Stk. 2. Opstår der tvivl om en persons rådighed, skal
kommunen afprøve denne. Det kan ske ved at anvende
tilbud efter kapitel 10 eller 11 i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats.

§ 76. Hvis en person ikke er aktivt jobsøgende, jf. § 75,
stk. 1, nr. 1, skal kommunen give den pågældende en
frist på op til 3 måneder til at dokumentere sin aktive job-
søgning. Kommunen skal sammen med den pågældende
lægge en plan for personens jobsøgning i fristperioden.
Hvis personen ikke har overholdt planen ved fristperio-
dens udløb, skal kommunen vurdere, om den pågældende
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har været aktivt jobsøgende. Hvis kommunen vurderer, at
personen ikke har været aktivt jobsøgende, skal kommu-
nen træffe afgørelse om, at den pågældende mister retten
til ledighedsydelse, medmindre der er en rimelig grund,
jf. § 13, stk. 4 og 5, til, at den pågældende ikke har været
aktivt jobsøgende.
Stk. 2. Personen kan igen modtage ledighedsydelse, når
den pågældende efter at have mistet retten til ledigheds-
ydelse har været ansat i et fleksjob i 9 måneder inden for
de seneste 18 måneder.

§ 77. Hvis en person, der modtager ledighedsydelse,
uden rimelig grund, jf. § 13, stk. 4 eller 5, udebliver fra
en jobsamtale, et møde i rehabiliteringsteamet, en samta-
le om rådighedsvurdering eller en opfølgningssamtale, jf.
§ 75, stk. 1, nr. 2, foretager kommunen fradrag i ledig-
hedsydelsen for de dage, der går, fra personen skulle væ-
re mødt til samtalen, og indtil kontakten til kommunen er
genoprettet. Der foretages fradrag i ledighedsydelsen for
den dag, hvor samtalen skulle have fundet sted, uanset
om personen kontakter kommunen samme dag.
Stk. 2. Hvis en person, der modtager ledighedsydelse, har
undladt at lægge sit cv rettidigt i Jobnet, jf. § 75, stk. 1,
nr. 6, kan den pågældende ikke modtage ledighedsydelse
for de dage, hvor cv’et ikke har været lagt ind, medmin-
dre den manglende indlæggelse af cv ikke skyldes perso-
nens forhold.
Stk. 3. Hvis en person, der modtager ledighedsydelse,
uden rimelig grund, jf. § 13, stk. 4 eller 5, udebliver fra
en cv-samtale foretager kommunen fradrag i ledighedsy-
delsen
for de dage, der går, fra personen skulle være mødt til
samtalen, og indtil kontakten til kommunen er genopret-
tet. Der foretages fradrag i ledighedsydelsen for den dag,
hvor samtalen skulle have fundet sted, uanset om perso-
nen kontakter kommunen samme dag.

§ 77 a. En person, som uden rimelig grund, jf. § 13, stk.
4 og 5, afviser at tage imod et tilbud om et fleksjob efter
§ 75, stk. 1, nr. 3, eller ophører i et fleksjob, kan ikke få
ledighedsydelse i 3 uger.
Stk. 2. En person, som uden en rimelig grund, jf. § 13,
stk. 4 og 5, afviser eller ophører i et tilbud efter § 75, stk.
1, nr. 4, kan ikke få ledighedsydelse i 3 uger.
Stk. 3. Hvis en person uden rimelig grund, jf. § 13, stk. 4
og 5, inden for en periode på 12 måneder igen afviser at
tage imod et rimeligt tilbud om fleksjob efter § 75, stk. 1,
nr. 3, afviser et rimeligt tilbud efter § 75, stk. 1, nr. 4, op-
hører i et fleksjob eller ophører i et tilbud efter § 75, stk.
1, nr. 4, mister personen retten til ledighedsydelse.
Stk. 4. Stk. 1-3 finder også anvendelse, hvis den pågæl-
dendes handlemåde kan sidestilles med afslag på at tage
imod et rimeligt tilbud om fleksjob efter § 75, stk. 1, nr.
3, eller tilbud efter § 75, stk. 1, nr. 4.
Stk. 5. Personen kan igen modtage ledighedsydelse, når
den pågældende efter at have mistet retten til ledigheds-
ydelse har været ansat i et fleksjob i 9 måneder inden for
de seneste 18 måneder.
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§ 77 b. Hvis kommunen træffer afgørelse om, at en per-
son, der modtager ledighedsydelse, ikke står til rådighed,
jf. § 75, stk. 2, mister den pågældende retten til ledig-
hedsydelse.
Stk. 2. Hvis kommunen har truffet afgørelse efter stk. 1,
kan ledighedsydelsen dog fortsat udbetales, hvis kommu-
nen er påbegyndt behandling af en sag om førtidspensi-
on. Ledighedsydelsen kan udbetales, så længe sagen be-
handles. Ledighedsydelsen skal tilbagebetales, hvis der
senere udbetales pension for samme periode.
Stk. 3. Personen kan igen modtage ledighedsydelse, når
den pågældende efter at have mistet retten til ledigheds-
ydelse har været ansat i et fleksjob i 9 måneder inden for
de seneste 18 måneder.«

§ 79. Kommunen indbetaler efter reglerne i lov om Ar-
bejdsmarkedets Tillægspension ATP-bidrag for personer,
der er fyldt 16 år, og som modtager hjælp efter § 25, §
52, stk. 1, og § 74 d, stk. 2, jf. dog stk. 2 og 3.
Stk. 2....

21. I § 79, stk. 1, og § 79, stk. 3, ændres »og § 74 d, stk.
2« til: »§ 68 og § 74 a, stk. 2 og 3«.

Stk. 3. For personer, der modtager hjælp efter § 25, § 52,
stk. 1, og § 74 d, stk. 2, er det en betingelse for indbeta-
ling af ATP-bidrag, at den månedlige ydelse, der ligger
til grund for beregning af ATP-bidrag, mindst udgør
10.245 kr. til en person med forsørgelsespligt over for
børn og til andre mindst udgør 7.711 kr. Kommunen ind-
betaler ikke ATP-bidrag, hvis hjælpen er ydet med tilba-
gebetalingspligt efter § 93.

§ 80. Den ydelse, der ligger til grund for beregning af
ATP-bidrag, er den ydelse, der er beregnet, efter at der er
foretaget fradrag efter reglerne i §§ 30-33, 36-43, 58, 59
og 74 d, stk. 3.
Stk. 2-3....

22. I § 80, stk. 1, ændres »og 74 d, stk. 3« til: », § 68 a og
74 d, stk. 2«.

§ 91. Kommunen skal træffe afgørelse om tilbagebeta-
ling,
1) når en person mod bedre vidende har undladt at give
kommunen oplysninger som krævet efter § 92, stk. 4, i
denne lov, integrationslovens § 49, stk. 2, eller § 11,
stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det so-
ciale område,
2) når en person mod bedre vidende uberettiget har mod-
taget ydelser efter denne lov, eller
3) når en person er omfattet af en sanktion efter lov om
arbejdsløshedsforsikring m.v.

23. I § 91, nr. 1, indsættes efter »som krævet efter«: »§
74 d, stk. 4, og«.

§ 93 a. Kommunen kan træffe afgørelse om tilbagebeta-
ling af hjælpen, når en person to eller flere gange inden
for de seneste 12 måneder
1) uden rimelig grund ophører med sit arbejde,
2) uden rimelig grund afviser tilbud om arbejde eller
3) uden rimelig grund ophører i eller afviser tilbud efter
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, tilbud i medfør af
integrationsprogrammet efter integrationsloven eller an-
den beskæftigelsesfremmende foranstaltning, herunder

24. I § 93 a, stk. 1, nr. 3, ændres »eller integrationslovens
§ 16 a« til: », integrationslovens § 16 a eller tilbud til
personer, der er i et ressourceforløb efter kapitel 12 a i
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«.
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en uddannelse pålagt efter § 21 b i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats eller integrationslovens § 16 a.
Stk. 2-3. …

§ 100. Staten refunderer 30 pct. af kommunens udgifter
til hjælp efter kapitel 4, jf. dog stk. 2. Dog refunderer sta-
ten 50 pct. for personer, herunder personer under revali-
dering eller forrevalidering efter kapitel 6, der deltager i
tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 1, og kapitel 11 i lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen afholder dog
fuldt ud udgifterne til kontanthjælp til personer, der er vi-
siteret til fleksjob og har modtaget kontanthjælp, ledig-
hedsydelse eller særlig ydelse i en periode på 18 måneder
inden for 24 måneder. Hvis personen efterfølgende har
været i fleksjob i en periode på 9 måneder inden for 18
måneder, genoptages refusionen.
Stk. 2-5....

25. § 100, stk. 1, 3. og 4. pkt., ophæves.

26. Efter § 103 indsættes:
»§ 103 a. Staten refunderer 30 pct. af kommunens udgif-
ter til ressourceforløbsydelse efter § 68, jf. dog stk. 2-3.
Stk. 2. Staten refunderer 50 pct. af kommunens udgifter
til ressourceforløbsydelse for personer, der deltager i til-
bud efter § 32, stk. 1, nr. 1, og kapitel 11 i lov om en ak-
tiv beskæftigelsesindsats.
Stk. 3. Staten refunderer 50 pct. af kommunens udgifter
til ressourceforløbsydelse efter kapitel 6 a for personer,
som er omfattet af et integrationsprogram efter integrati-
onsloven.
Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere
regler om, hvornår kommunen opfylder betingelserne for
at få 50 pct. refusion af kommunens udgifter til ressour-
ceforløbsydelse efter stk. 2 og 3, herunder om hvilken
dokumentation kommunen skal fremlægge.«

§ 104. Staten refunderer 30 pct. af kommunens udgifter
til ledighedsydelse efter § 74 d, stk. 2, § 74 e, § 74 f og §
74 h. Dog refunderer staten 50 pct. for personer, der del-
tager i tilbud efter kapitel 11 i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats. Kommunen afholder dog fuldt ud udgifter-
ne til ledighedsydelse til personer, der har modtaget kon-
tanthjælp, ledighedsydelse eller særlig ydelse i sammen-
lagt 18 måneder inden for 24 måneder. Hvis personen ef-
terfølgende har været i fleksjob i en periode på 9 måne-
der inden for 18 måneder, genoptages refusionen.

27. I § 104, stk. 1, 3. pkt., ændres »kontanthjælp, ledig-
hedsydelse eller særlig ydelse« til: »ledighedsydelse«.

Stk. 2. Staten refunderer 30 pct. af kommunens udgifter
til den særlige ydelse efter § 74 i. Dog refunderer staten
50 pct. for personer, der deltager i tilbud efter kapitel 11 i
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats af kommunens ud-
gifter til særlig ydelse. Kommunen afholder dog fuldt ud
udgifterne til særlig ydelse til personer, der har modtaget
kontanthjælp, ledighedsydelse eller særlig ydelse i sam-
menlagt 18 måneder inden for 24 måneder. Hvis perso-
nen efterfølgende har været i fleksjob i en periode på 9
måneder inden for 18 måneder, genoptages refusionen.
Stk. 3....

28. § 104, stk. 2, ophæves.
Stk. 3 bliver herefter stk. 2.
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§ 104 a. Kommunen har ikke ret til statsrefusion efter §§
100 og 104 i en konkret sag for udgifter til kontanthjælp,
ledighedsydelse eller særlig ydelse til personer, der er vi-
siteret til fleksjob efter kapitel 13 i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats, hvis kommunen ikke har tilvejebragt
grundlaget for afgørelsen om fleksjob, jf. § 70 a i lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats, eller for vurderingen af,
om betingelserne for fleksjob fortsat er opfyldt, jf. § 74 c.
Stk. 2. Retten til statsrefusion bortfalder i en periode på
36 måneder. Perioden beregnes fra det tidspunkt, hvor vi-
sitationen eller en vurdering efter § 74 c er foretaget eller
skulle have været foretaget på baggrund af dokumentati-
onen.
Stk. 3. Ved beregning af perioden på 36 måneder efter
stk. 1 medregnes perioder, hvor personen har været i
fleksjob efter kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats, perioder, hvor refusionen er bortfaldet efter §§
100 og 104, og perioder, hvor refusionen er bortfaldet ef-
ter § 122, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

29. § 104 a ophæves.

§ 109. En gang årligt den 1. januar reguleres med satsre-
guleringsprocenten efter lov om en satsreguleringspro-
cent de beløb, der er nævnt i:
1) §§ 25, 25 a, 25 f og 26 om hjælp til forsørgelse, loft
for samlet hjælp og særlig hjælp til visse persongrupper,
jf. stk. 2.
2) § 27, stk. 2, om et støttebeløb til familier med børn un-
der 18 år.
3) § 30 om indtægtsfradrag for ægtepar omfattet af § 26,
stk. 2.
4) § 31 om fradrag for arbejdsindtægter m.v.
5) § 40 om nedsættelse af hjælpen efter § 25.
6) § 52 om revalideringsydelse.
7) § 79, stk. 3, om mindstebeløb for ATP-beregning.
8) (Ophævet).
9) (Ophævet).
10) (Ophævet).
11) § 85 a om efterlevelseshjælp.
Stk. 2. Beløb efter § 25 f, stk. 2, reguleres som SU-satser-
ne, jf. lov om Statens Uddannelsesstøtte.

30. I § 109, stk. 1, indsættes efter nr. 6 som nye numre:
»7) § 68 a, stk. 3, om fradrag for arbejdsindtægter i res-
sourceforløbsydelse.
8) § 69 d, stk. 2, om nedsættelse af hjælpen efter § 68«.
Nr. 7 og 11 bliver herefter nr. 9 og 13.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren bekendtgør størrelsen af
de regulerede beløb.

31. I § 109 indsættes efter stk. 2, som nye stykker:
»Stk. 3. Niveauet for det beløb, som fremgår af § 74 d,
stk. 2, 1. pkt., reguleres efter § 127, stk. 1, nr. 3, i lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats.
Stk. 4. Ved den årlige regulering af beløbene i stk. 1, nr.
1, 2, 3, 6, 7,10 og 11, anvendes satsreguleringsprocenten
for det pågældende finansår med fradrag af en procents-
ats, jf. stk. 5.
Stk. 5. For finansåret 2016 udgør procentsatsen 0,3. For
finansåret 2017 udgør procentsatsen 0,4. For finansårene
2018-2023 udgør procentsatsen 0,75.«
Stk. 3 bliver herefter stk. 6.

§ 4
I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgø-
relse nr. 642 af 22. juni 2012, som ændret ved § 10 i lov
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nr. 922 af 18. september 2012 og § 1 i lov nr. 928 af 18.
september 2012, foretages følgende ændring:

§ 91 b....
Stk. 2-3....
Stk. 4. Hvis Arbejdsmarkedsstyrelsen i forbindelse med
tilsynet får en formodning om, at en person under ophol-
det i udlandet uberettiget kan have modtaget kontant-
hjælp, starthjælp, ledighedsydelse eller særlig ydelse ef-
ter lov om aktiv socialpolitik, introduktionsydelse efter
integrationsloven eller sygedagpenge efter lov om syge-
dagpenge, kan styrelsen uden retskendelse sikre sig kopi
af personens pas og rejsedokumenter. Arbejdsmarkeds-
styrelsen skal snarest videregive kopierne til personens
opholdskommune.
Stk. 5....

1. § 91 b, stk. 4, affattes således:
»Stk. 4. Hvis Arbejdsmarkedsstyrelsen i forbindelse med
tilsynet får en formodning om, at en person under ophol-
det i udlandet uberettiget kan have modtaget kontant-
hjælp, ressourceforløbsydelse eller ledighedsydelse efter
lov om aktiv socialpolitik eller sygedagpenge efter lov
om sygedagpenge, kan styrelsen uden retskendelse sikre
sig kopi af personens pas og rejsedokumenter. Arbejds-
markedsstyrelsen skal snarest videregive kopierne til per-
sonens opholdskommune.«

§ 5

I lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 653 af
26. juni 2012, som ændret ved § 15 i lov nr. 326 af 11.
april 2012 og § 5 i lov nr. 928 af 18. september 2012,
foretages følgende ændringer:

§ 7....
Stk. 2. En lønmodtager er delvis uarbejdsdygtig på grund
af sygdom, når det skønnes, at den pågældende kun kan
udføre arbejdet delvis, eller når to eller flere behandlin-
ger, der er foreskrevet af en læge eller tandlæge, medfø-
rer delvist fravær fra arbejdet. Det er en betingelse, at
lønmodtagerens fravær er på mindst 4 timer pr. uge,
hvori indgår befordring og ventetid ved ambulante be-
handlinger. En selvstændig erhvervsdrivende er delvis
uarbejdsdygtig, når det skønnes, at den pågældende højst
kan udføre halvdelen af sit normale arbejde.
Stk. 3-4....

1. I § 7, stk. 2, indsættes efter 2. pkt.:
»Betingelsen om mindst 4 timers fravær pr. uge gælder
ikke for en person, der er ansat i et fleksjob efter § 70 c i
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.«

Stk. 5. Sygedagpengene ophører helt eller delvis den dag,
hvor lønmodtageren eller den selvstændige erhvervsdri-
vende er helt eller delvis arbejdsdygtig, uanset om den
pågældende genoptager arbejdet eller raskmelder sig, jf.
dog § 53, stk. 2. Sygedagpengene kan ophøre tidligere,
når den sygemeldtes helbredstilstand er stationær og
kommunen efter anvendelse af arbejdsevnemetoden i
form af beskrivelse, udvikling og vurdering af en persons
arbejdsevne skønner, at den sygemeldte ikke er berettiget
til revalidering, visitation til fleksjob eller førtidspension.
Dog vil udbetalingen af sygedagpenge senest ophøre ved
varighedsbegrænsningen, jf. §§ 24 eller 25, medmindre
betingelserne for en forlængelse af sygedagpengeperio-
den efter §§ 27 eller 29 er opfyldt.

2. § 7, stk. 5, 2. pkt., affattes således:
»Sygedagpengene kan ophøre tidligere, når den syge-
meldtes helbredstilstand er stationær og kommunen efter
en individuel, konkret vurdering af personens arbejdsev-
ne, skønner, at den sygemeldte ikke er berettiget til reva-
lidering, ressourceforløb eller visitation til fleksjob eller
førtidspension.«

3. I § 7 indsættes som stk. 6:
»Stk. 6. Sygedagpengene ophører for en person, der er
ansat i et fleksjob efter § 70 c i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats, når ansættelsen i fleksjobbet ophører.«

§ 21. Retten til sygedagpenge bortfalder,
1) så længe den sygemeldte uden rimelig grund undlader
at medvirke ved kommunens opfølgning, jf. kapitel 6,

4. I § 21, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »beskæftigelsesind-
sats,«: »og så længe den sygemeldte uden rimelig grund
undlader at medvirke til kommunens udarbejdelse af re-
habiliteringsplanens forberedende del, jf. lov om en aktiv
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herunder indsatsen efter lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats,
2) så længe den sygemeldte mod lægens opfordring afvi-
ser at lade sig indlægge på sygehus eller modtage nød-
vendig lægebehandling eller mod lægens eller kommu-
nens opfordring afviser at deltage i hensigtsmæssig op-
træning for at genvinde arbejdsevnen, eller
3) hvis den sygemeldte ved sin adfærd forhaler helbre-
delsen.
Stk. 2-5....

beskæftigelsesindsats § 30 a eller undlader at deltage i
møde i rehabiliteringsteamet, jf. lov om ansvaret for og
styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 25 a.«

§ 28. Før udbetalingen af sygedagpenge kan ophøre på
grund af varighedsbegrænsningen, jf. §§ 24 og 27, skal
kommunen anvende arbejdsevnemetoden i form af be-
skrivelse, udvikling og vurdering af en persons arbejds-
evne med henblik på at undersøge, om den sygemeldte er
berettiget til revalidering, visitation til fleksjob eller før-
tidspension.

5. § 28 affattes således:
»§ 28. Før udbetaling af sygedagpenge kan ophøre på
grund af varighedsbegrænsningen, jf. §§ 24 og 27, skal
kommunen foretage en individuel, konkret vurdering af,
om den sygemeldte er berettiget til revalidering, ressour-
ceforløb, fleksjob eller førtidspension.«

§ 42. Retten til sygedagpenge er betinget af, at der inden
for de seneste 12 måneder har været udøvet selvstændig
virksomhed i mindst 6 måneder, heraf den seneste måned
forud for sygefraværet. Virksomheden skal være udøvet i
mindst halvdelen af den normale overenskomstmæssige
ugentlige arbejdstid. Har virksomheden været udøvet i
mindre end 6 måneder, medregnes perioder med forudgå-
ende beskæftigelse som lønmodtager.
Stk. 2. Ved vurderingen af, om beskæftigelseskravet efter
stk. 1 er opfyldt, ses der bort fra perioder på indtil 1 år,
hvor der er udbetalt orlovsydelse efter lov om børnepas-
ningsorlov. Der ses endvidere bort fra perioder på indtil 2
år, hvor der er ydet godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste
efter § 42 og plejevederlag efter § 120 i lov om social
service eller dagpenge til forældre med alvorligt syge
børn efter barselloven.

6. I § 42 indsættes som stk. 3:
»Stk. 3. En selvstændig erhvervsdrivende, som får tilskud
til bevarelse af beskæftigelsen i egen virksomhed efter §
70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, har uanset
bestemmelsen i stk. 1 ret til sygedagpenge som selvstæn-
digt erhvervsdrivende.«

§ 49. Sygedagpenge til lønmodtagere i fleksjob, jf. kapi-
tel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, beregnes
på grundlag af det timetal gange den timefortjeneste, som
er lagt til grund ved beregningen af kommunens tilskud
til arbejdsgiveren.

7. § 49 affattes således:
»§ 49. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om be-
regning af sygedagpenge til personer ansat i fleksjob og
selvstændigt erhvervsdrivende, som får tilskud til beva-
relse af beskæftigelsen i egen virksomhed efter kapitel 13
i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.«

§ 6
I barselloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 13. no-
vember 2009, som ændret ved § 2 i lov nr. 247 af 23.
marts 2010, § 14 i lov nr. 429 af 28. april 2010, § 2 i lov
nr. 154 af 28. februar 2012, § 13 i lov nr. 326 af 11. april
2012 og § 6 i lov nr. 928 af 18. september 2012, foreta-
ges følgende ændringer:
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§ 27. En lønmodtager har ret til barseldagpenge fra kom-
munen, når den pågældende
1) har været tilknyttet arbejdsmarkedet uafbrudt i de sid-
ste 13 uger før fraværsperiodens begyndelse og i denne
periode har været beskæftiget i mindst 120 timer,
2) ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge
eller en ydelse, der træder i stedet herfor, jf. lov om ar-
bejdsløshedsforsikring m.v., hvis der ikke havde været
ret til dagpenge efter denne lov,
3) inden for den seneste måned har afsluttet en erhvervs-
mæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed eller

1. I § 27, stk. 1, nr. 3, ændres »varighed eller« til: »varig-
hed,«.

4) er elev i lønnet praktik i en uddannelse, der er regule-
ret ved eller i henhold til lov.

2. I § 27, stk. 1, nr. 4, ændres »til lov.« til: »til lov, eller«.

3. I § 27, stk. 1, indsættes som nr. 5:
»5) er ansat i et fleksjob efter § 70 c i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats.«

Stk. 2-3....

§ 28. Retten til barseldagpenge for en selvstændig er-
hvervsdrivende er betinget af, at der inden for de sidste
12 måneder har været udøvet selvstændig virksomhed i
mindst halvdelen af den normale overenskomstmæssige
ugentlige arbejdstid i mindst 6 måneder, heraf den sene-
ste måned forud for fraværet. Har den selvstændige virk-
somhed været udøvet i mindre end 6 måneder, medreg-
nes perioder med forudgående beskæftigelse som løn-
modtager.
Stk. 2. Ved vurderingen af, om beskæftigelseskravet efter
stk. 1 er opfyldt, ses der bort fra perioder på indtil 2 år,
hvor der efter lov om social service er ydet godtgørelse
for tabt arbejdsfortjeneste ved pasning af et handicappet
barn i hjemmet eller efter samme lov er ydet vederlag
ved pasning af døende eller efter denne lovs § 26 er ydet
dagpenge til forældre med alvorligt syge børn.

4. I § 28 indsættes som stk. 3:
»Stk. 3. En selvstændig erhvervsdrivende, som får tilskud
til bevarelse af beskæftigelsen i egen virksomhed efter §
70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, har uanset
kravet i stk. 1 ret til barseldagpenge som selvstændig er-
hvervsdrivende.«

§ 34. Barseldagpenge til personer i fleksjob, jf. kapitel 13
i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, beregnes på
grundlag af det timetal gange den timefortjeneste, som er
lagt til grund ved beregningen af kommunens tilskud til
arbejdsgiveren.

5. § 34 affattes således:
»§ 34. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om be-
regning af dagpenge efter denne lov til personer ansat i
fleksjob og selvstændigt erhvervsdrivende, som får til-
skud til bevarelse af beskæftigelsen i egen virksomhed
efter kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Beskæftigelsesministeren fastsætter ligeledes regler om
beregning af dagpenge efter denne lov, hvis ansættelsen
ophører i en orlovsperiode.«

§ 39....
Stk. 2-3. …
Stk. 4. Kommunen kan efter regler i sygedagpengelovens
§ 39 forlange dokumentation for fravær, der er anmeldt
efter stk. 3.

6. § 39, stk. 4, ophæves.

§ 7
I lov om fleksydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 871 af 6.
juli 2007, som ændret bl.a. ved lov nr. 1367 af 28. de-
cember 2011 og senest ved § 3 i lov nr. 928 af 18. sep-
tember 2012, foretages følgende ændring:

§ 17. Fleksydelsen udgør et beløb, der svarer til dagpen-
genes højeste beløb beregnet på årsbasis, jf. lov om syge-

1. § 17 affattes således:
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dagpenge, jf. dog stk. 7 og 8. Beløbet afrundes til nærme-
ste hele kronebeløb, der er deleligt med 12.
Stk. 2. Fleksydelsen efter stk. 1, 7 og 8 kan højst udgøre
et beløb, der svarer til den indtægt, som den visiterede
person har
1) haft som lønindtægt i fleksjob,
2) haft i selvstændig erhvervsindtægt efter § 75 i lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats,
3) modtaget i dagpenge efter lov om sygedagpenge eller
lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel,
4) modtaget i ledighedsydelse efter § 74 i lov om aktiv
socialpolitik,
5) modtaget i kontanthjælp efter § 11 i lov om aktiv so-
cialpolitik eller
6) modtaget i særlig ydelse efter § 74 i i lov om aktiv so-
cialpolitik.
Stk. 3. Fleksydelsen beregnes på baggrund af et gennem-
snit af indtægten, jf. stk. 2, nr. 1 og 3-6, i de forudgående
12 måneder. Beregningen af fleksydelse på grundlag af
indtægter efter stk. 2, nr. 4-6, sker på baggrund af ind-
tægten før fradrag for pensioner og arbejde. Beskæftigel-
sesministeren fastsætter regler for beregningen af fleksy-
delsen på baggrund af perioder med indtægt ved selv-
stændig erhvervsvirksomhed efter § 75 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats.
Stk. 4. Fleksydelsen efter stk. 3 afrundes til nærmeste
hele kronebeløb.
Stk. 5. Det beløb, der følger af stk. 3, reguleres en gang
om året pr. den første mandag i januar med en procents-
ats svarende til satsreguleringsprocenten efter lov om en
satsreguleringsprocent. Det regulerede beløb afrundes til
nærmeste hele kronebeløb.
Stk. 6. Fleksydelse udbetales efter, at der er foretaget fra-
drag for pensionsordninger, jf. § 18, og fradrag på grund
af erhvervsarbejde, jf. § 20.
Stk. 7. En person, der er født før den 1. januar 1956, kan
få fleksydelse med et beløb, der svarer til 91 pct. af dag-
pengenes højeste beløb, jf. lov om sygedagpenge. Belø-
bet afrundes til nærmeste hele beløb, der er deleligt med
12.
Stk. 8. En person, der er født i perioden fra den 1. januar
1956 til og med den 30. juni 1959, kan få fleksydelse
med et beløb, der svarer til 91 pct. af dagpengenes høje-
ste beløb, jf. lov om sygedagpenge. Beløbet afrundes til
nærmeste hele beløb, der er deleligt med 12. Fleksydelse
kan dog udbetales efter stk. 1, hvis personen udskyder
overgangen til fleksydelse til højst 3 år før folkepensi-
onsalderen.

»§ 17. Fleksydelsen udgør et beløb, der svarer til dagpen-
genes højeste beløb beregnet på årsbasis, jf. lov om syge-
dagpenge, jf. dog stk. 2 og 3. Beløbet afrundes til nærme-
ste hele kronebeløb, der er deleligt med 12.
Stk. 2. En person, der er født før den 1. januar 1956, kan
få fleksydelse med et beløb, der svarer til 91 pct. af dag-
pengenes højeste beløb beregnet på årsbasis, jf. lov om
sygedagpenge. Beløbet afrundes til nærmeste hele beløb,
der er deleligt med 12.
Stk. 3. En person, der er født i perioden fra den 1. januar
1956 til og med den 30. juni 1959, kan få fleksydelse
med et beløb, der svarer til 91 pct. af dagpengenes høje-
ste beløb beregnet på årsbasis, jf. lov om sygedagpenge.
Beløbet afrundes til nærmeste hele beløb, der er deleligt
med 12. Fleksydelse kan dog udbetales efter stk. 1, hvis
personen udskyder overgangen til fleksydelse til højst 3
år før folkepensionsalderen.
Stk. 4. Fleksydelse efter stk. 1-3 kan højst udgøre et be-
løb, der svarer til den indtægt, som personen har haft i
beregningsperioden, jf. stk. 5 og 6. Beløbet efter 1. pkt.
opgøres på grundlag af skattepligtig indtægt, der er ind-
berettet til indkomstregistret, jf. lov om et indkomstregi-
ster, jf. dog stk. 9. Udbetalinger fra pensionsordninger
medregnes ikke i beregningsgrundlaget.
Stk. 5. Beregningsperioden omfatter de seneste hele ind-
beretningsperioder, jf. lov om et indkomstregister, der
dækker et sammenhængende år, jf. dog stk. 6 og 9. Be-
regningsperioden regnes bagud fra den 1. i måneden in-
den overgangen til fleksydelse.
Stk. 6. Hvis visitationen er sket mindre end et år før den
1. i måneden inden overgangen til fleksydelse, omfatter
beregningsgrundlaget de indberetningsperioder, som lig-
ger efter visitationen til fleksjob og indtil den 1. i måne-
den inden overgangen til fleksydelse. Indtægten i bereg-
ningsperioden efter 1. pkt. ganges op til et årligt beløb.
Stk. 7. Fleksydelse efter stk. 4-6 afrundes til nærmeste
hele kronebeløb.
Stk. 8. Det beløb, der følger af stk. 4-6, reguleres en gang
om året pr. den første mandag i januar med en procents-
ats svarende til satsreguleringsprocenten efter lov om en
satsreguleringsprocent og efter stk. 11 og 12. Det regule-
rede beløb afrundes til nærmeste hele kronebeløb.
Stk. 9. Ved den årlige regulering, jf. stk. 10, anvendes
satsreguleringsprocenten for det pågældende finansår
med fradrag af en procentsats, jf. stk. 12.
Stk. 10. For finansåret 2016 udgør procentsatsen 0,3. For
finansåret 2017 udgør procentsatsen 0,4. For finansårene
2018-2023 udgør procentsatsen 0,75.
Stk. 11. Fleksydelse udbetales efter, at der er foretaget
fradrag for pensionsordninger, jf. § 18, og fradrag på
grund af erhvervsarbejde, jf. § 20.
Stk. 12. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere
regler om beregningen af fleksydelse, herunder grundla-
get for beregningen, efter stk. 4-6.
Stk. 13. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler for be-
regningen af fleksydelsen på baggrund af perioder med
indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed efter § 70 g
eller § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.«
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§ 8
I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbe-
kendtgørelse nr. 942 af 2. oktober 2009, som ændret bl.a.
ved lov nr. 117 af 17. februar 2009, § 1 i lov nr. 1263 af
16. december 2009, § 5 i lov nr. 573 af 31. maj 2010, § 1
i lov nr. 599 af 14. juni 2011 og senest ved § 17 i lov nr.
326 af 11. april 2012, foretages følgende ændringer:

§ 2 a....
Stk. 2. Lønmodtagere omfattes af ordningen under ar-
bejdsfravær, hvis de er berettiget til dagpenge efter lov
om sygedagpenge eller lov om ret til orlov og dagpenge
ved barsel. Det samme gælder ledige, som ville være om-
fattet af stk. 1, hvis det dagpengeberettigende forhold ik-
ke havde foreligget.
Stk. 3....

1. I § 2 a indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:
»Stk. 4. Lønmodtagere, som modtager tilskud fra kom-
munen under ansættelse i fleksjob, jf. § 70 f i lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats, omfattes af ordningen.«
Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 5 og 6.

Stk. 4. Personer, der modtager ydelser i henhold til §§ 25,
52 og 74 d i lov om aktiv socialpolitik samt §§ 42 og 43 i
lov om social service, omfattes af ordningen.
Stk. 5.....

2. I § 2 a, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »og 74 d« til: »,
68 og 74 a«.

§ 17 r. Indbetalinger til den supplerende arbejdsmarkeds-
pension for førtidspensionister godskrives på særskilte
konti på grundlag af indberetning fra kommunerne, jf.
lov om social pension § 33 b.
Stk. 2. Indbetalte og godskrevne midler efter stk. 1 admi-
nistreres og forvaltes af Arbejdsmarkedets Tillægspensi-
on. Midlerne skal være anbragt i overensstemmelse med
reglerne i kapitel 8, jf. dog stk. 3 og 4. Bestyrelsen for
Arbejdsmarkedets Tillægspension kan vælge at lade mid-
lerne forvalte sammen med eller adskilt fra fondens øvri-
ge formue, jf. § 26 b, stk. 1.
Stk. 3. § 26 d, stk. 1, nr. 4, og § 26 e, stk. 1, nr. 3, finder
ikke anvendelse på midler placeret i investeringsinstitut-
ter eller foreninger omfattet af § 26 b, stk. 1, nr. 7.
Stk. 4. § 26 d, stk. 1, nr. 1, finder ikke anvendelse på
midler, der direkte eller indirekte er placeret i investe-
ringsinstitutter eller foreninger omfattet af § 26 b, stk. 1,
nr. 7, under forudsætning af at disse institutter eller for-
eningers beholdning af aktiver medgår ved opgørelsen af
placeringen af de midler, der er omfattet af stk. 1, og at
bestemmelserne i kapitel 8 med de undtagelser, der er
nævnt i stk. 3, ved denne opgørelse er overholdt.
Stk. 5. Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsætter om-
kostningsprocenter og gebyrer i forbindelse med forvalt-
ning og administration af den supplerende arbejdsmar-
kedspension for førtidspensionister.
Stk. 6. Ved dødsfald før folkepensionsalderen er nået, jf.
§ 1 a i lov om social pension, udbetales indeståendet på
kontoen til dødsboet. Beskæftigelsesministeren fastsætter
efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Til-
lægspension nærmere regler om opgørelse og udbetaling
af beløb til boet.
Stk. 7. Reglerne i kapitlerne 7, 7 a, 9 og 10 samt §§ 29,
32, 34 og 35, § 36, stk. 1, og § 38 finder tilsvarende an-
vendelse.

3. § 17 r affattes således:
»§ 17 r. Arbejdsmarkedets Tillægspension modtager bi-
drag til den supplerende arbejdsmarkedspension for før-
tidspensionister på grundlag af indberetning fra kommu-
nerne, jf. § 33 b og § 33 c i lov om social pension.
Stk. 2. Bidrag efter stk. 1 anvendes til erhvervelse af ret
til pension af garantibidrag og bonusbidrag efter reglerne
i § 8 c, idet der ikke før erhvervelse fradrages beløb efter
§ 16, ligesom den erhvervede pensionsret ikke omfatter
ret til ydelser efter § 14 b, stk. 3, og § 14 e, stk. 3.
Stk. 3. Bidrag efter stk. 1 administreres og forvaltes af
Arbejdsmarkedets Tillægspension sammen med fondens
øvrige formue.
Stk. 4. Pension med tillæg af bonuspension udbetales ef-
ter reglerne i § 9, § 9 a og § 10, når medlemmet når fol-
kepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension.
Stk.5. Arbejdsmarkedets Tillægspension kan fastsætte
omkostningsprocenter og gebyrer i forbindelse med for-
valtning og administration af den supplerende arbejds-
markedspension for førtidspensionister.
Stk. 6. Ved dødsfald udbetales et engangsbeløb, jf. § 33
c, stk. 4, og § 33 d, stk. 3 og 5, i lov om social pension.
Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsætter størrelsen af
engangsbeløbet samt størrelsen af renten samt princip-
perne for forrentningen af beløb omfattet af § 33 c, stk. 4,
i lov om social pension. Arbejdsmarkedets Tillægspensi-
on udbetaler engangsbeløbet, når Arbejdsmarkedets Til-
lægspension modtager meddelelse om dødsfaldet fra
CPR-registeret. Hvis personen boede i udlandet på tids-
punktet for dødsfaldet, sker udbetalingen efter anmod-
ning fra det berettigede dødsbo.
Stk. 7. Finanstilsynet kan fastsætte regler for udarbejdelse
af noter m.v. om den supplerende arbejdsmarkedspension
for førtidspensionister i årsrapporten m.v. efter § 25 m.«
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Stk. 8. Finanstilsynet kan fastsætte regler for udarbejdelse
af regnskabet for den supplerende arbejdsmarkedspensi-
on for førtidspensionister efter § 25 m.

§ 17 s. Når kontohaveren, der har indbetalt bidrag til den
supplerende arbejdsmarkedspension, fylder 65 år, anven-
des indestående på kontoen opgjort i henhold til § 17 r,
stk. 6, til erhvervelse af pensionsret i Arbejdsmarkedets
Tillægspension, jf. § 8 c.
Stk. 2. Pensionsret erhvervet efter stk. 1 medregnes ikke
til opfyldelse af perioder og bidrag efter § 14 b, stk. 3, og
§ 14 e, stk. 3.

4. § 17 s ophæves.

§ 9
I lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr.
848 af 7. september 2009, som ændret senest ved lov nr.
443 af 23. maj 2012, foretages følgende ændringer:

§ 17 a. Tabet af erhvervsevne for personer, der efter en
arbejdsskade er visiteret til fleksjob eller er i fleksjob,
fastsættes på grundlag af forskellen mellem indtjeningen
før arbejdsskaden og ledighedsydelsen eller indtjeningen
i fleksjobbet.
Stk.2. Indtjeningen før arbejdsskaden udgør det beløb,
som tilskadekomne kunne have tjent på afgørelsestids-
punktet, hvis arbejdsskaden ikke var indtrådt.

1. I § 17 a indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:
»Stk. 3. Indtjeningen i fleksjobbet, jf. stk. 1, udgør sum-
men af lønnen fra arbejdsgiveren og tilskuddet fra kom-
munen.«
Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

Stk.3. Arbejdsskadestyrelsen træffer midlertidig afgørelse
efter stk. 1, når tilskadekomne modtager ledighedsydelse.

2. § 17 a, stk. 3, der bliver stk. 4, affattes således:
»Stk. 4. Arbejdsskadestyrelsen træffer midlertidig afgø-
relse efter stk. 1, når tilskadekomne modtager ledigheds-
ydelse, eller når der ikke er bevilget permanent fleksjob.
For personer, der er i fleksjob, kan Arbejdsskadestyrelsen
uanset 1. pkt. efter anmodning fra tilskadekomne træffe
endelig afgørelse efter stk.1, når styrelsen vurderer, at de
erhvervsmæssige forhold er tilstrækkeligt afklarede.«

§ 27. Løbende årlig erstatning tilkendt efter § 17 for tab
af erhvervsevne på mindre end 50 pct. skal normalt og
uden den erstatningsberettigedes samtykke omsættes til
et kapitalbeløb. Erstatning for tab af erhvervsevne udbe-
tales som et kapitalbeløb, når den tilkendes personer, der
på afgørelsestidspunktet er 2 år eller derunder fra at nå
folkepensionsalderen, jf. lov om social pension. Det sam-
me gælder tilskadekomne, der har nået folkepensionsal-
deren. Erstatning kan ikke omsættes til kapitalbeløb, når
der er truffet midlertidig afgørelse om erstatning for tab
af erhvervsevne efter § 17, stk. 3, og § 17 a, stk. 3.
Stk. 2-5. …

3. I § 27, stk. 1, ændres »§ 17 a, stk. 3« til: »§ 17 a, stk.
4«.

§ 37....
Stk. 2....
Stk. 3. Til brug for behandling af sager efter lov om ar-
bejdsskadesikring og opfølgning af sager efter § 8 i lov
om sygedagpenge kan Arbejdsskadestyrelsen og kommu-

4. To steder i § 37, stk. 3, indsættes efter »fleksjob«:
»ressourceforløb«.
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ner udveksle oplysninger om oprettelse af arbejdsska-
desager og sager om sygedagpenge, revalidering, flek-
sjob og førtidspension. Arbejdsskadestyrelsen og kom-
munerne kan i arbejdsskadesager og i sager om sygedag-
penge, revalidering, fleksjob og førtidspension tillige ud-
veksle oplysninger om indhentelse af sagsoplysninger,
som dokumenterer arbejdsevnen, og udveksle oplysnin-
ger om, at der er truffet afgørelse om arbejdsevnen. Ud-
vekslingen kan ske automatisk og uden borgerens sam-
tykke.
Stk. 4....

§ 10
I lov nr. 473 af 30. maj 2012 om en 2-årig forsøgsord-
ning om jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med
langvarig ledighed m.v., foretages følgende ændringer:

§ 2....
Stk. 2. Kommunen udbetaler jobpræmie til personer om-
fattet af § 1, der er registreret til at udøve selvstændig er-
hvervsvirksomhed i Danmark, og som ikke samtidig får
udbetalt dagpenge eller feriedagpenge efter lov om ar-
bejdsløshedsforsikring m.v., kontanthjælp, revaliderings-
ydelse, ledighedsydelse eller særlig ydelse efter lov om
aktiv socialpolitik, sygedagpenge efter lov om sygedag-
penge, barseldagpenge efter lov om ret til orlov og dag-
penge ved barsel eller SU efter lov om statens uddannel-
sesstøtte. Jobpræmie til disse personer udbetales efter an-
søgning for perioden, efter at kommunen har modtaget
ansøgningen.
Stk. 3....

1. I § 2, stk. 2, indsættes efter »revalideringsydelse,«:
»ressourceforløbsydelse, « og »ledighedsydelse og særlig
ydelse « ændres til: »og ledighedsydelse«.

§ 7. Jobpræmien er skattefri. Præmien medregnes ikke
ved beregning af kontanthjælp, engangshjælp og hjælp i
særlige tilfælde efter §§ 81-83 og 85 i lov om aktiv so-
cialpolitik og hjælp i særlige tilfælde efter §§ 35-37 og
39 i lov om integration af udlændinge i Danmark og af
tilskud efter lov om individuel boligstøtte og lov om
dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge.

2. I § 7, 2. pkt., indsættes efter »engangshjælp«: »res-
sourceforløbsydelse,«.

§ 11
I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 783 af
9. juli 2012, som ændret ved lov nr. 1386 af 28. decem-
ber 2011, § 1 i lov nr. 326 af 11. april 2012 og § 7 i lov
nr. 928 af 18. september 2012, foretages følgende æn-
dringer:

§ 3. …
Stk. 2-4. …
Stk. 5. Retten til at modtage pension i udlandet efter stk.
2, 3 og 4 omfatter folkepensionens grundbeløb, førtids-
pension og tillæg efter §§ 14 og 69-72, engangsbeløb ef-
ter § 15 d, stk. 4, og tillæg efter § 15 f beregnet på grund-
lag af folkepensionens grundbeløb.

1. I § 3, stk. 5, indsættes efter »førtidspension«: », bortset
fra førtidspensionens pensionstillæg,«.

§ 16. Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra
18 år til folkepensionsalderen.
Stk. 2. Det er en betingelse for at få tilkendt førtidspensi-
on,
1) at personens arbejdsevne er varigt nedsat, og

2. §§ 16-19 affattes således:
»§ 16. Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra
40 år til folkepensionsalderen, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Personer i alderen 18 til 39 år kan tilkendes før-
tidspension, hvis det er dokumenteret eller det på grund
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2) at nedsættelsen er af et sådant omfang, at pågældende
uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller an-
den lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke
vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægts-
givende arbejde.

af særlige forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke
kan forbedres.
Stk. 3. Det er en betingelse for at få tilkendt førtidspensi-
on efter stk. 1 eller 2,
1) at personens arbejdsevne er varigt nedsat, og
2) at nedsættelsen er af et sådant omfang, at pågældende
uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller an-
den lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke
vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægts-
givende arbejde.

§ 17. Kommunalbestyrelsen skal behandle en henvendel-
se om førtidspension i forhold til alle de muligheder, der
findes for at yde hjælp efter den sociale lovgivning, jf. §
5 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale
område. Personer, som ønsker, at kommunalbestyrelsen
alene tager stilling til spørgsmålet om førtidspension, kan
dog anmode herom. I sådanne tilfælde træffer kommu-
nalbestyrelsen afgørelse om, at sagen på det foreliggende
dokumentationsgrundlag overgår til behandling efter reg-
lerne om førtidspension.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan påbegynde en sag eller
træffe afgørelse om tilkendelse af førtidspension til en
person, der ikke selv har rettet henvendelse herom.

§ 17. Kommunalbestyrelsen skal behandle en henvendel-
se om førtidspension i forhold til alle de muligheder, der
findes for at yde hjælp efter den sociale lovgivning, jf. §
5 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale
område, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Personer, som ønsker, at kommunalbestyrelsen
alene tager stilling til spørgsmålet om førtidspension, kan
dog anmode herom. I sådanne tilfælde forelægges sagen
på det foreliggende dokumentationsgrundlag for kommu-
nens rehabiliteringsteam. Kommunalbestyrelsen træffer
umiddelbart efter rehabiliteringsteamets indstilling i sag-
en afgørelse om, at sagen, på det foreliggende dokumen-
tationsgrundlag, overgår til behandling efter reglerne om
førtidspension.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan påbegynde en sag eller
træffe afgørelse om tilkendelse af førtidspension til en
person, der ikke selv har rettet henvendelse herom.

§ 18. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at sag-
en overgår til behandling efter reglerne om førtidspensi-
on, når det er dokumenteret eller det på grund af særlige
forhold er helt åbenbart, at pågældendes arbejdsevne ikke
kan forbedres ved aktiverings-, revaliderings- og behand-
lingsmæssige samt andre foranstaltninger.

§ 18. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at sag-
en overgår til behandling efter reglerne om førtidspensi-
on, når det er dokumenteret, eller det på grund af særlige
forhold er helt åbenbart, at pågældendes arbejdsevne ikke
kan forbedres ved deltagelse i ressourceforløb, aktiver-
ings-, revaliderings- og behandlingsmæssige samt andre
foranstaltninger, jf. dog § 17, stk. 2.
Stk. 2. Det er en betingelse for, at en sag kan overgå til
behandling efter reglerne om førtidspension, at sagen har
været forelagt kommunens rehabiliteringsteam.

§ 19. Grundlaget for en afgørelse om førtidspension skal
bestå af
1) en redegørelse for, at arbejdsevnen ikke kan forbedres,
2) en redegørelse for den pågældendes ressourcer samt
mulighederne for at anvende og udvikle dem. Redegørel-
sen skal udarbejdes i samarbejde med den pågældende,
og dennes egen opfattelse af forholdene skal udtrykkelig
være anført,

§ 19. Grundlaget for en afgørelse om førtidspension skal
bestå af,
1) en rehabiliteringsplan der indeholder dokumentation
for, at personens ressourcer og udfordringer i forhold til
uddannelse og beskæftigelse er fuldt afklaret,
2) dokumentation for, at alle relevante indsatser i den be-
skæftigelsesrettede indsats, herunder deltagelse i ressour-
ceforløb, er udtømt,
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3) den faglige forklaring på, hvorfor pågældendes ar-
bejdsevne anses for varigt nedsat,
4) den faglige forklaring på, at arbejdsevnen ikke lader
sig anvende til selvforsørgelse uanset mulighederne for
støtte efter den sociale eller anden lovgivning, eller
5) angivelse af en eller flere konkrete arbejdsfunktioner,
den pågældende med sin nedsatte arbejdsevne anses for
at kunne udføre.
Stk. 2. Social- og integrationsministeren fastsætter regler
om krav til undersøgelse af arbejdsevne samt om sagsbe-
handling og fremgangsmåde i forbindelse med påbegyn-
delse og behandling af sager om førtidspension.

3) den faglige forklaring på, hvorfor pågældendes ar-
bejdsevne anses for varigt nedsat,
4) den faglige forklaring på, at arbejdsevnen ikke lader
sig anvende til selvforsørgelse uanset mulighederne for
støtte efter den sociale eller anden lovgivning., eller
5) angivelse af en eller flere konkrete arbejdsfunktioner,
den pågældende med sin nedsatte arbejdsevne anses for
at kunne udføre.
Stk. 2. Kommunen kan ved behandlingen af sager om
førtidspension kun benytte sundhedsfaglig rådgivning fra
regionens kliniske funktion, jf. §§ 25 b og 25 c i lov om
ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesind-
sats.
Stk. 3. De nærmere regler om krav til organiseringen, til-
rettelæggelsen og indholdet i den sundhedsfaglige råd-
givning fra klinisk funktion, som fastsættes i medfør af
bestemmelsen i § 25 e, stk. 2, i lov om ansvaret for og
styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, finder til-
svarende anvendelse i sager om førtidspension.«

§ 16. Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra
18 år til folkepensionsalderen.
Stk. 2. Det er en betingelse for at få tilkendt førtidspensi-
on,
1) at personens arbejdsevne er varigt nedsat, og
2) at nedsættelsen er af et sådant omfang, at pågældende
uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller an-
den lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke
vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægts-
givende arbejde.

3. §§ 16-19 affattes således:
»§ 16. Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra
40 år til folkepensionsalderen, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Personer i alderen 18 til 39 år kan tilkendes før-
tidspension, hvis det er dokumenteret eller det på grund
af særlige forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke
kan forbedres.
Stk. 3. Det er en betingelse for at få tilkendt førtidspensi-
on efter stk. 1 eller 2,
1) at personens arbejdsevne er varigt nedsat, og
2) at nedsættelsen er af et sådant omfang, at pågældende
uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller an-
den lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke
vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægts-
givende arbejde.

§ 17. Kommunalbestyrelsen skal behandle en henvendel-
se om førtidspension i forhold til alle de muligheder, der
findes for at yde hjælp efter den sociale lovgivning, jf. §
5 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale
område. Personer, som ønsker, at kommunalbestyrelsen
alene tager stilling til spørgsmålet om førtidspension, kan
dog anmode herom. I sådanne tilfælde træffer kommu-
nalbestyrelsen afgørelse om, at sagen på det foreliggende
dokumentationsgrundlag overgår til behandling efter reg-
lerne om førtidspension.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan påbegynde en sag eller
træffe afgørelse om tilkendelse af førtidspension til en
person, der ikke selv har rettet henvendelse herom.

§ 17. Kommunalbestyrelsen skal behandle en henvendel-
se om førtidspension i forhold til alle de muligheder, der
findes for at yde hjælp efter den sociale lovgivning, jf. §
5 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale
område, jf. dog stk. 2 og 3.
Stk. 2. Personer, som ønsker, at kommunalbestyrelsen
alene tager stilling til spørgsmålet om førtidspension, kan
dog anmode herom. I sådanne tilfælde forelægges sagen
på det foreliggende dokumentationsgrundlag for kommu-
nens rehabiliteringsteam. Kommunalbestyrelsen træffer
umiddelbart efter rehabiliteringsteamets indstilling i sag-
en afgørelse om, at sagen, på det foreliggende dokumen-
tationsgrundlag, overgår til behandling efter reglerne om
førtidspension.
Stk. 3. Personer med langvarig og aktuel tilknytning til
arbejdsmarkedet kan fra 5 år før folkepensionsalderen
ansøge om førtidspension (seniorførtidspension). I sådan-
ne sager iværksættes ikke beskæftigelsesrettede tilbud for
at udvikle arbejdsevnen. Kommunalbestyrelsen kan dog
indhente nye oplysninger til brug for sagens afgørelse.
Kommunalbestyrelsen forelægger sagen på det forelig-
gende dokumentationsgrundlag for kommunens rehabili-
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teringsteam. Kommunalbestyrelsen træffer umiddelbart
efter rehabiliteringsteamets indstilling i sagen afgørelse
om, at sagen på det foreliggende dokumentationsgrund-
lag overgår til behandling efter reglerne om førtidspensi-
on.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan påbegynde en sag eller
træffe afgørelse om tilkendelse af førtidspension til en
person, der ikke selv har rettet henvendelse herom.
Stk. 5. Social- og integrationsministeren fastsætter regler
for vurderingen af opfyldelse af kravet om langvarig og
aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet, jf. stk. 3.

§ 18. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at sag-
en overgår til behandling efter reglerne om førtidspensi-
on, når det er dokumenteret eller det på grund af særlige
forhold er helt åbenbart, at pågældendes arbejdsevne ikke
kan forbedres ved aktiverings-, revaliderings- og behand-
lingsmæssige samt andre foranstaltninger.

§ 18. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at sag-
en overgår til behandling efter reglerne om førtidspensi-
on, når det er dokumenteret, eller det på grund af særlige
forhold er helt åbenbart, at pågældendes arbejdsevne ikke
kan forbedres ved deltagelse i ressourceforløb, aktiver-
ings-, revaliderings- og behandlingsmæssige samt andre
foranstaltninger, jf. dog § 17, stk. 2 og 3.
Stk. 2. Det er en betingelse for, at en sag kan overgå til
behandling efter reglerne om førtidspension, at sagen har
været forelagt kommunens rehabiliteringsteam.

§ 19. Grundlaget for en afgørelse om førtidspension skal
bestå af
1) en redegørelse for, at arbejdsevnen ikke kan forbedres,
2) en redegørelse for den pågældendes ressourcer samt
mulighederne for at anvende og udvikle dem. Redegørel-
sen skal udarbejdes i samarbejde med den pågældende,
og dennes egen opfattelse af forholdene skal udtrykkelig
være anført,
3) den faglige forklaring på, hvorfor pågældendes ar-
bejdsevne anses for varigt nedsat,
4) den faglige forklaring på, at arbejdsevnen ikke lader
sig anvende til selvforsørgelse uanset mulighederne for
støtte efter den sociale eller anden lovgivning, eller
5) angivelse af en eller flere konkrete arbejdsfunktioner,
den pågældende med sin nedsatte arbejdsevne anses for
at kunne udføre.
Stk. 2. Social- og integrationsministeren fastsætter regler
om krav til undersøgelse af arbejdsevne samt om sagsbe-
handling og fremgangsmåde i forbindelse med påbegyn-
delse og behandling af sager om førtidspension.

§ 19. Grundlaget for en afgørelse om førtidspension skal
bestå af,
1) en rehabiliteringsplan der indeholder dokumentation
for, at personens ressourcer og udfordringer i forhold til
uddannelse og beskæftigelse er fuldt afklaret,
2) dokumentation for, at alle relevante indsatser i den be-
skæftigelsesrettede indsats, herunder deltagelse i ressour-
ceforløb, er udtømt,
3) den faglige forklaring på, hvorfor pågældendes ar-
bejdsevne anses for varigt nedsat,
4) den faglige forklaring på, at arbejdsevnen ikke lader
sig anvende til selvforsørgelse uanset mulighederne for
støtte efter den sociale eller anden lovgivning, eller
5) angivelse af en eller flere konkrete arbejdsfunktioner,
den pågældende med sin nedsatte arbejdsevne anses for
at kunne udføre.
Stk. 2. Stk. 1, nr. 1 og 2, finder ikke anvendelse ved be-
handlingen af ansøgninger indgivet i henhold til § 17,
stk. 3.
Stk.3. Kommunen kan ved behandlingen af sager om før-
tidspension kun benytte sundhedsfaglig rådgivning fra
regionens kliniske funktion, jf. §§ 25 b og 25 c i lov om
ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesind-
sats.
Stk. 4. De nærmere regler om krav til organiseringen, til-
rettelæggelsen og indholdet i den sundhedsfaglige råd-
givning fra klinisk funktion, som fastsættes i medfør af
bestemmelsen i § 25 e, stk. 2, i lov om ansvaret for og
styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, finder til-
svarende anvendelse i sager om førtidspension.«

§ 21. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse senest
3 måneder efter tidspunktet for sagens overgang til be-
handling efter reglerne om førtidspension, jf. § 17, stk. 1,
3. pkt., og § 18. Dette tidspunkt skal fremgå af sagen og

4. I § 21, stk. 1, ændres »§ 17, stk. 1, 3. pkt.« til: »§ 17,
stk. 2, 3. pkt.«
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meddeles den pågældende. Hvis fristen i særlige tilfælde
ikke kan overholdes, skal pågældende have en redegørel-
se for, hvad der er årsag til den forlængede sagsbehand-
lingstid, og besked om, hvornår sagen forventes afgjort.

5. I § 21 indsættes som stk. 2:
»Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om
førtidspension senest 6 måneder efter tidspunktet for
kommunens modtagelse af ansøgning om førtidspension
efter § 17, stk. 3. Tidspunktet for modtagelse af ansøg-
ningen skal
fremgå af sagen og meddeles den pågældende, når kom-
munalbestyrelsen træffer afgørelse om sagens overgang
til behandling efter reglerne om førtidspension. Hvis fri-
sten i særlige tilfælde ikke kan overholdes, skal den på-
gældende have en redegørelse for, hvad der er årsag til
den forlængede sagsbehandlingstid, og besked om, hvor-
når sagen forventes afgjort.«

§ 33 b. …
Stk. 2-4. …
Stk. 5. Social- og integrationsministeren kan fastsætte
regler om den konkrete udformning og administrative til-
rettelæggelse af den supplerende pensionsordning.

6. I § 33 b, stk. 5, ændres »pensionsordning« til: »ar-
bejdsmarkedspension«.

§ 33 c. Kommunerne indbetaler bidrag til den suppleren-
de arbejdsmarkedspension til Arbejdsmarkedets Tillægs-
pension eller til et livsforsikringsselskab eller en pensi-
onskasse efter førtidspensionistens valg.
Stk. 2. Ved skifte i anledning af separation, skilsmisse el-
ler bosondring kan rettigheder i den supplerende arbejds-
markedspension forlods udtages af ejerægtefællen.
Stk. 3. Den livsvarige pensionsret i medfør af den supple-
rende arbejdsmarkedspension skal være fastsat på et
grundlag, der ikke forskelsbehandler på grundlag af køn.

7. I § 33 c indsættes efter stk. 3 som nye stykker:
»Stk. 4. Når en person, som har indbetalt bidrag til den
supplerende arbejdsmarkedspension, dør, udbetales et en-
gangsbeløb, jf. dog stk. 8. Hvis ordningen er etableret i
Arbejdsmarkedets Tillægspension udbetales engangsbe-
løbet til dødsboet. Hvis ordningen er etableret i et livsfor-
sikringsselskab eller en pensionskasse udbetales en-
gangsbeløbet til boet eller den begunstigede ifølge pensi-
onsaftalen. Engangsbeløbet skal ved dødsfald før perso-
nens folkepensionsalder mindst udgøre summen af 1/3 af
indbetalte bidrag efter 1. januar 2013 og et tillæg, jf. stk.
5 og 6. Ved dødsfald efter personens folkepensionsalder
kan engangsbeløbet højst udgøre summen af 1/2 af ind-
betalte bidrag efter 1. januar 2013og et tillæg, jf. stk. 5 og
6.
Stk. 5. Ved dødsfald før personens folkepensionsalder
udgør tillægget, jf. stk. 5, mindst 1/3 af det indestående
på personens konto i Arbejdsmarkedets Tillægspension
den 31. december 2012 eller mindst 1/3 af værdien af den
erhvervede pensionsret i et livsforsikringsselskab eller
pensionskasse den 31. december 2012. Ved dødsfald ef-
ter personens folkepensionsalder udgør tillægget højst
1/2 af et indestående på personens konto i Arbejdsmarke-
dets Tillægspension den 31. december 2012 eller højst
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1/2 af værdien af den erhvervede pensionsret i et livsfor-
sikringsselskab eller pensionskasse den 31. december
2012.
Stk. 6. Ved opgørelsen af engangsbeløbet efter stk. 4, for-
rentes de indbetalte bidrag og tillægget frem til dødsfal-
det.
Stk. 7. Engangsbeløbet ved dødsfald efter folkepensions-
alderen aftrappes over mindst 5 år og højst 10 år fra fol-
kepensionsalderen.«
Stk. 4 bliver herefter stk. 8.

Stk. 4. Social- og integrationsministeren kan fastsætte
regler om, at den livsvarige pensionsret i medfør af den
supplerende arbejdsmarkedspension kan udbetales som et
engangsbeløb, hvis den årlige pensionsydelse er af be-
skeden størrelse.

§ 33 d. Beløb, som indbetales til Arbejdsmarkedets Til-
lægspension, godskrives særskilte konti og kan forvaltes
sammen med midlerne i Den Særlige Pensionsopsparing,
jf. kapitel 5 d i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.
Rentebestemmelsen i kapitel 5 c i lov om Arbejdsmarke-
dets Tillægspension vedrørende for sen indbetaling af bi-
drag kan tillige finde anvendelse. Social- og integrations-
ministeren kan efter indstilling fra bestyrelsen for Ar-
bejdsmarkedets Tillægspension fastsætte regler om den
supplerende arbejdsmarkedspension i Arbejdsmarkedets
Tillægspension, herunder om indbetaling, om udbetaling
ved dødsfald og om erhvervelse af en livsvarig pensions-
ret i Arbejdsmarkedets Tillægspension.
Stk. 2. Ved dødsfald før folkepensionsalderen, udbetales
indeståendet på kontoen i Arbejdsmarkedets Tillægspen-
sion til boet.
Stk. 3. Når kontohaveren, der har indbetalt bidrag til den
supplerende arbejdsmarkedspension i Arbejdsmarkedets
Tillægspension, når folkepensionsalderen, anvendes in-
deståendet på kontoen til erhvervelse af livsvarig pensi-
onsret i Arbejdsmarkedets Tillægspension.

8. § 33 d affattes således:
»§ 33 d. Bidragsbeløb, som indbetales til Arbejdsmarke-
dets Tillægspension, anvendes til erhvervelse af pension
efter § 17 r i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.
Stk. 2. § 17, stk. 3, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægs-
pension om rente ved for sen indbetaling af bidrag kan
finde anvendelse.
Stk. 3. Uanset § 33 c, stk. 4, kan engangsbeløbet ved død
før folkepensionsalderen, for en person, som har indbe-
talt bidrag til den supplerende arbejdsmarkedspension for
førtidspensionister før den 1. januar 2013, ikke udgøre et
mindre beløb end det beløb, som indestod på personens
særskilte konto den 31. december 2012.
Stk. 4. Udbetaling af pension sker efter reglerne for udbe-
taling af ATP Livslang Pension, jf. lov om Arbejdsmar-
kedets Tillægspension.
Stk. 5. Social- og integrationsministeren kan efter indstil-
ling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension
fastsætte regler om den supplerende arbejdsmarkedspen-
sion for førtidspensionister i Arbejdsmarkedets Tillægs-
pension, herunder om indbetaling, udbetaling af et en-
gangsbeløb ved dødsfald og erhvervelse af en livsvarig
pensionsret i Arbejdsmarkedets Tillægspension.«

§ 33 e. Beløb, som indbetales til et livsforsikringsselskab
eller en pensionskasse, skal anvendes til erhvervelse af
en livsvarig pensionsret for førtidspensionsmodtageren.
Den livsvarige pensionsret udbetales fra folkepensionsal-
deren. Den supplerende arbejdsmarkedspension kan også
anvendes til en specificeret forhøjelse af en eksisterende
livsvarig pensionsret.
Stk. 2. Ved dødsfald før folkepensionsalderen, udbetales
værdien af den erhvervede pensionsret i et livsforsik-
ringsselskab eller en pensionskasse til boet eller til den
begunstigede ifølge pensionsaftalen.

9. § 33 e, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Uanset § 33 c, stk. 4, kan engangsbeløbet ved
dødsfald før folkepensionsalderen, for en person, som har
indbetalt bidrag til den supplerende arbejdsmarkedspen-
sion for førtidspensionister før den 1. januar 2013, ikke
udgøre et mindre beløb end værdien af den erhvervede
pensionsret den 31. december 2012.«

§ 49. Ved fastsættelse af pension anvendes følgende be-
løb:
1) Grundbeløb efter § 12 udgør 51.144 kr. årligt.
2) Fradragsbeløb i den opgjorte indtægt for grundbeløb
efter § 27, stk. 5, udgør 217.300 kr.

10. § 49, stk. 1, affattes således:
»§ 49. Ved fastsættelse af pension anvendes følgende be-
løb:
1) Grundbeløb efter § 12 udgør 69.648 kr. årligt.
2) Fradragsbeløb i den opgjorte indtægt for grundbeløb
efter § 27, stk. 5, udgør 295.900 kr.
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3) Pensionstillæg efter § 12 udgør for enlige 53.112 kr.
årligt og for gifte og samlevende 25.668 kr. årligt.
4) Fradragsbeløbet i den opgjorte indtægt for en ægtefæl-
le eller samlever, som ikke modtager social pension, jf. §
29, stk. 5, 1. pkt., udgør halvdelen af dennes indtægt op
til 150.000 kr.
5) Fradragsbeløb i den opgjorte indtægt for pensionstil-
læg efter § 29, stk. 7, udgør 47.900 kr. for enlige og
96.200 kr. for gifte og samlevende.
6) Fradragsbeløb i den opgjorte indtægt for personligt til-
læg og helbredstillæg efter § 29, stk. 8, udgør 13.800 kr.
for enlige og 27.500 kr. for gifte og samlevende.
7) Formuegrænsen for tildeling af helbredstillæg efter §
14 a udgør 74.100 kr.
8) Førtidspension efter § 16 udgør for enlige 152.880 kr.
årligt og for gifte og samlevende 129.948 kr. årligt.
9) Fradragsbeløbet i den opgjorte indtægt for ægtefælle
eller samlever, som ikke modtager social pension, jf. §
32 a, stk. 4, udgør 129.948 kr.
10) Fradragsbeløbet i det samlede indtægtsgrundlag for
førtidspension efter § 32 a, stk. 7, udgør 52.000 kr. for
enlige og 82.600 kr. for gifte eller samlevende.
11) For en ægtefælle eller samlever, der er pensionist,
kan der maksimalt indgå 255.800 kr. i indtægtsgrundla-
get. For en ægtefælle eller samlever, der ikke er pensio-
nist, kan der maksimalt indgå 169.200 kr. i indtægts-
grundlaget.
12) Minimumsbeløb for udbetalt pension efter § 31, stk.
4, udgør 1/40 af grundbeløbet.
13) Minimumsbeløb for udbetalt pension efter § 32 c,
stk. 2, udgør 1/40 af førtidspensionen.
14) Bidraget til den supplerende arbejdsmarkedspension,
jf. § 33 b, udgør 4.212 kr. årligt.
Stk. 2-5. …

3) Pensionstillæg efter § 12 udgør årligt for enlige 72.336
kr. i 2013, 72.336 kr. i 2014, 72.711 kr. i 2015 og 73.086
i 2015 og følgende år. For gifte og samlevende udgør
pensionstillægget årligt 34.968 kr. i 2013, 34.968 kr. i
2014, 35.343 kr. i 2015 og 35.718 kr. i 2016 og følgende
år. I perioden 2016–2023 forhøjes pensionstillægget med
et kompensationstillæg, jf. § 49 b.
4) Fradragsbeløbet i den opgjorte indtægt for en ægtefæl-
le eller samlever, som ikke modtager social pension, jf. §
29, stk. 5, 1. pkt., udgør halvdelen af dennes indtægt op
til 204.300 kr.
5) Fradragsbeløb i den opgjorte indtægt for pensionstil-
læg efter § 29, stk. 7, udgør 65.300 kr. for enlige og
131.000 kr. for gifte og samlevende.
6) Fradragsbeløb i den opgjorte indtægt for personligt til-
læg og helbredstillæg efter § 29, stk. 8, udgør 18.800 kr.
for enlige og 37.200 kr. for gifte og samlevende.
7) Formuegrænsen for tildeling af helbredstillæg efter §
14 a udgør 78.900 kr.
8) Førtidspension efter § 16 udgør for enlige 208.176 kr.
årligt, heraf udgør førtidspensionens pensionstillæg
57.000 kr. For gifte og samlevende udgør førtidspensio-
nen 176.952 kr. årligt, heraf udgør førtidspensionens
pensionstillæg 49.000 kr.
9) Fradragsbeløbet i den opgjorte indtægt for ægtefælle
eller samlever, som ikke modtager social pension, jf. §
32 a, stk. 4, udgør 176.952 kr.
10) Fradragsbeløbet i det samlede indtægtsgrundlag for
førtidspension efter § 32 a, stk. 7, udgør 70.900 kr. for
enlige og 112.400 kr. for gifte eller samlevende.
11) For en ægtefælle eller samlever, der er pensionist,
kan der maksimalt indgå 348.500 kr. i indtægtsgrundla-
get. For en ægtefælle eller samlever, der ikke er pensio-
nist, kan der maksimalt indgå 230.500 kr. i indtægts-
grundlaget.
12) Minimumsbeløb for udbetalt pension efter § 31, stk.
4, udgør 1/40 af grundbeløbet.
13) Minimumsbeløb for udbetalt pension efter § 32 c,
stk. 2, udgør 1/40 af førtidspensionen.
14) Bidraget til den supplerende arbejdsmarkedspension,
jf. § 33 b, udgør 5.760 kr. årligt.«

§ 12
I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 810 af
19. juli 2012, foretages følgende ændringer:

§ 100. …
Stk. 2. …
Stk. 3. Tilskud til nødvendige merudgifter kan ydes, når
de skønnede merudgifter udgør mindst 6.000 kr. pr. år,
svarende til 500 kr. pr. måned. Tilskuddet beregnes med
et basisbeløb på 1.500 kr. pr. måned. Basisbeløbet øges
første gang med 500 kr. pr. måned til 2.000 kr. pr. må-
ned, når de skønnede merudgifter overstiger 21.000 kr.
pr. år, svarende til 1.750 kr. pr. måned. Herefter øges ba-
sisbeløbet med 500 kr. pr. måned, hver gang merudgifter-
ne stiger henholdsvis 6.000 kr. pr. år og 500 kr. pr. må-

1. § 100, stk. 3, affattes således:
»Stk. 3. Tilskud til nødvendige merudgifter kan ydes, når
de skønnede merudgifter udgør mindst 6.000 kr. pr. år,
svarende til 500 kr. pr. måned. Tilskuddet fastsættes ud
fra de skønnede merudgifter pr. måned og rundes op til
nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100.«
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ned. Tilskuddet afrundes til nærmeste hele beløb, der er
deleligt med 500.
Stk. 4. …
Stk. 5. Personer, der modtager pension efter § 14 i lov om
højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig
førtidspension m.v., er ikke berettiget til ydelser efter
denne bestemmelse, medmindre de tillige er bevilget bor-
gerstyret personlig assistance efter § 96.

2. I § 100, stk. 5, indsættes efter »bevilget«: »kontant til-
skud efter § 95 eller«.

§ 182. Det beløb, der er nævnt i § 41, reguleres en gang
årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov
om en satsreguleringsprocent. Beløbet afrundes til nær-
meste kronebeløb, der er deleligt med 8.
Stk. 2-3. …
Stk. 4. Det beløb, der er nævnt i § 45, stk. 5, og § 97, stk.
7, reguleres en gang årligt den 1. januar med satsregule-
ringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Be-
løbet afrundes til nærmeste kronebeløb. Reguleringen
foretages første gang den 1. januar 2006.
Stk. 5-10. …

3. I § 182 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:
»Stk. 5. Det beløb, der er nævnt i § 100, stk. 3, 1. pkt.,
reguleres en gang årligt den 1. januar med satsregule-
ringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Be-
løbet afrundes til nærmeste kronebeløb. Reguleringen
foretages første gang den 1. januar 2014.«
Stk. 5-10 bliver herefter stk. 6-11.

§ 13
I lov om retssikkerhed og administration på det sociale
område, jf. lovbekendtgørelse nr. 930 af 17. september
2012, som ændret ved § 7 i lov nr. 326 af 11. april 2012,
foretages følgende ændring:

§ 11 c. Hvis det er nødvendigt for sagens behandling, kan
kravet om samtykke efter § 11 a, stk. 1 og 6, fraviges i
sager om
1) …
2) førtidspension, hvor myndigheden kan påbegynde en
sag eller træffe afgørelse i en sag, uden af den pågælden-
de person selv har rettet henvendelse herom, jf. § 17, stk.
2, i lov om social pension,
3-5) …
Stk. 2-4. …

1. I § 11 c, stk. 1, nr. 2, ændres », jf. § 17, stk. 2,« til: »jf.
§ 17,«.

§ 14
I lov nr. 550 af 18. juni 2012 om frikommuner foretages
følgende ændring:

§ 7....
Stk. 2....
Stk. 3. Hvis frikommunen ikke opfylder proceduren i stk.
2 ved afgørelsen om, at en person ikke længere er beretti-
get til fleksjob, kan frikommunen ikke modtage refusion
i 36 måneder for udgifter til kontanthjælp.

1. § 7, stk. 3, ophæves.

§ 15
I lov om kommunal udligning og generelle tilskud til
kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 561 af 19. juni
2009, som ændret bl.a. ved § 5 i lov nr. 1602 af 22. de-
cember 2010, § 3 i lov nr. 462 af 18. maj 2011 § 6 i lov
nr. 1364 af 28. december 2011, og senest ved lov nr. 588
af 18. juni 2012, foretages følgende ændring:

§ 14....
Stk. 2. Tilskuddet fastsættes som summen af
1) det foregående års tilskud med tillæg eller fradrag som
følge af engangsreguleringer og op- og efterreguleringer,

1. I § 14, stk. 2, nr. 5, indsættes efter »ledighedsydelse,«
»ressourceforløbsydelse,« og »aktivering af kontant-
hjælps- og ledighedsydelsesmodtagere« ændres til: »akti-
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2) regulering for den forventede pris- og lønudvikling i
den kommunale sektor fra det foregående år til tilskuds-
året,
3) kommunale mer- eller mindreudgifter som følge af
ændringer i udgifts- og opgavefordelingen mellem staten,
kommunerne og regionerne i tilskudsåret,
4) kommunale mer- eller mindreudgifter som følge af
ændringer i den statslige regulering af kommunernes
virksomhed i tilskudsåret,
5) kommunale mer- eller mindreudgifter som følge af ud-
viklingen i kommunernes reale udgifter til kontanthjælp,
ledighedsydelse, orlovsydelse til kontanthjælpsmodtage-
re, aktivering af kontanthjælps- og ledighedsydelsesmod-
tagere, revalidering, driftsudgifter til aktivering af syge-
dagpengemodtagere og forsikrede ledige samt driftsud-
gifter i forbindelse med selvvalgt uddannelse, kommuna-
le udgifter til danskundervisning til udlændinge og un-
dervisning i danske samfundsforhold og dansk kultur og
historie samt kontanthjælp og aktivering efter integrati-
onslovens kapitel 4-5, førtidspension og erhvervsgrun-
duddannelse i tilskudsåret og
6) beløb i henhold til § 7 i lov om nedsættelse af statstil-
skuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale
skatteudskrivning.
Stk. 3-8.....

vering af kontanthjælps-, ledighedsydelses- og ressource-
forløbsydelsesmodtagere«.

§ 16
I pensionsafkastbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse
nr. 170 af 22. februar 2011, som ændret ved § 1 i lov nr.
1561 af 21. december 2010, § 3 i lov nr. 599 af 14. juni
2011, § 1 i lov nr. 1378 af 28, december 2011, § 2 i lov
nr. 398 af 9. maj 2012 og § 6 i lov nr. 922 af 18. septem-
ber 2012 foretages følgende ændringer:

§ 1. Pensionsberettigede, som er skattepligtige efter kil-
deskattelovens § 1, selskabsskattelovens § 1 eller fonds-
beskatningslovens § 1, og som ikke anses for hjemmehø-
rende i en fremmed stat, i Grønland eller på Færøerne ef-
ter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoveren-
skomst, jf. dog § 23 a, stk. 3 skal betale skat efter denne
lov af følgende pensionsordninger:
1) Pensionsordninger omfattet af kapitel 1 i pensionsbe-
skatningsloven. Dette gælder dog ikke
a) ordninger i Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)
omfattet af § 2 i pensionsbeskatningsloven bortset fra
Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtids-
pensionister,
b) ordninger i Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD),
c) ordninger, som udbetales af det offentlige som følge af
tidligere ansættelse i kommunernes tjeneste omfattet af §
2 i pensionsbeskatningsloven,
d) livrenter uden ret til bonus, der er tegnet før den 1. maj
1982,
e) ordninger godkendt efter § 15 D i pensionsbeskat-
ningsloven,
f) ordninger i pensionskasser omfattet af stk. 2, nr. 9, og
g) ordninger i Pensionskassen af 1925 for private eksa-
mensskoler m.v., Pensionsfonden af 1951 for danske
skoler i Sydslesvig, Efterlønskassen for lærere i friskolen

1. I § 1, stk. 1, nr. 1, litra a, udgår »bortset fra Den Sup-
plerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensioni-
ster«.
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og efterskolen og Pensionskassen af 1950 for forskellige
private, kirkelige institutioner.
2-5) …
Stk. 2. …

§ 5. For særskilte SP-konti i penge- eller pensionsinstitut-
ter og ordninger i Den Supplerende Arbejdsmarkedspen-
sion for Førtidspensionister og kapitalpensionsfonde op-
gøres beskatningsgrundlaget som forskellen mellem vær-
dien af indeståendet ved indkomstårets udgang med til-
læg af udbetalinger i årets løb og værdien af indeståendet
ved indkomstårets begyndelse med tillæg af indbetalin-
ger i årets løb.

2. I § 5 indsættes efter »Den Supplerende Arbejdsmar-
kedspension for Førtidspensionister«: », bortset fra ord-
ninger i ATP«.

§ 6. De institutter, der er nævnt i § 1, stk. 2, nr. 3-6, 9 og
14, og Den Særlige Pensionsopsparing efter § 1, stk. 2,
nr. 13, skal medregne alle former for formueafkast til be-
skatningsgrundlaget. For ATP medregnes dog ikke den
del af formueafkastet, der kan henføres til Den Supple-
rende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister.
Stk. 2-8. …

3. § 6, stk. 1, 2. pkt. ophæves.

§ 17
I pensionsbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.
1246 af 15. oktober 2010, som ændret bl.a. ved § 4 i lov
nr. 599 af 14. juni 2011, § 3 i lov nr. 398 af 9. maj 2012
og senest ved § 1 i lov nr. 923 af 18. september 2012,
foretages følgende ændring:

§ 29 B. For udbetalinger af følgende engangsbeløb udgør
afgiften 40 pct.:
1) Kapitaliserede engangsbeløb, der udbetales efter § 9,
stk. 1, 3. pkt., og §§ 11, 11 a, 12 og 13 i lov om Arbejds-
markedets Tillægspension,
2) engangsbeløb, der udbetales efter § 14 b, stk. 1, og §
14 e, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension,
og
3) engangsbeløb, der udbetales efter § 33 c, stk. 4, § 33 d,
stk. 2, og § 33 e, stk. 2, i lov om social pension.

1. § 29 B, nr. 3, affattes således:
»3) engangsbeløb, der udbetales efter § 33 c, stk. 4 og 8,
§ 33 d, stk. 3 og 5, og § 33 e, stk. 2, i lov om social pen-
sion.«

§ 18
I lov nr. 1386 af 28. december 2011 om ændring af lov
om social pension (Forhøjelse af folke-pensionsalder,
indførelse af seniorførtidspension m.v.), foretages føl-
gende ændring:

1-2....
3. § 17, stk. 1, 1. pkt., affattes således:
»Kommunalbestyrelsen skal i henhold til § 5 i lov om
retssikkerhed og administration på det sociale område be-
handle en henvendelse om førtidspension i forhold til alle
de muligheder, der findes for at yde hjælp efter den soci-
ale lovgivning, jf. dog stk. 3 og 4.«
4. § 17, stk. 1, 2. og 3. pkt., ophæves.

1. § 1, nr. 3-9, ophæves.

5. I § 17 indsættes som stk. 3-5:
»Stk. 3. Personer, som ønsker, at kommunalbestyrelsen
alene tager stilling til spørgsmålet om førtidspension, kan
anmode herom. I sådanne tilfælde træffer kommunalbe-
styrelsen afgørelse om, at sagen på det foreliggende do-
kumentationsgrundlag overgår til behandling efter regle-
rne om førtidspension.
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Stk. 4. Personer med langvarig og aktuel tilknytning til
arbejdsmarkedet kan fra 5 år før folkepensionsalderen
ansøge om førtidspension (seniorførtidspension). Kom-
munalbestyrelsen træffer afgørelse om, at en sag overgår
til behandling efter reglerne om førtidspension på det
foreliggende dokumentationsgrundlag, når ansøgeren er
5 år eller kortere tid fra folkepensionsalderen og har haft
en langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet.
Der iværksættes ikke beskæftigelsesrettede tilbud for at
udvikle arbejdsevnen. Kommunalbestyrelsen kan dog
indhente nye oplysninger til brug for sagens afgørelse.
Stk. 5. Social- og integrationsministeren fastsætter regler
for vurderingen af opfyldelse af kravet om langvarig og
aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet, jf. stk. 4.«
6. I § 18 indsættes efter »foranstaltninger«: », jf. dog §
17, stk. 3 og 4«.
7. I § 19 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
»Stk. 2. Stk. 1, nr. 1 og 2, finder ikke anvendelse ved be-
handlingen af ansøgninger indgivet i henhold til § 17,
stk. 4.«
Stk. 2 bliver herefter stk. 3.
8. I § 21, stk. 1, ændres »§ 17, stk. 1, 3. pkt.« til: »§ 17,
stk. 3, 2. pkt.«
9. I § 21 indsættes som stk. 2:
»Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om
førtidspension senest 6 måneder efter tidspunktet for
kommunens modtagelse af ansøgning om førtidspension
efter § 17, stk. 4. Tidspunktet for modtagelse af ansøg-
ningen skal fremgå af sagen og meddeles den pågælden-
de, når kommunen træffer afgørelse om sagens overgang
til behandling efter reglerne om førtidspension. Hvis fri-
sten i særlige tilfælde ikke kan overholdes, skal den på-
gældende have en redegørelse for, hvad der er årsag til
den forlængede sagsbehandlingstid, og besked om, hvor-
når sagen forventes afgjort.«

§ 19
I lov nr. 928 af 18. september 2012 om ændring af lov
om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpo-
litik, lov om social pension og andre love (Ændret regu-
lering af forskellige indkomst-overførsler i årene
2016-2023 samt forhøjelse af den supplerende pensions-
ydelse og pensionstillæg til folkepensionister), foretages
følgende ændring:

§ 2
I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190
af 24. februar 2012, som ændret senest ved § 3 i lov nr.
476 af 30. maj 2012, foretages følgende ændringer:
1. I § 109, stk. 1, indsættes efter »efter lov om en satsre-
guleringsprocent«: »og efter stk. 3 og 4«.
2. I § 109 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:
»Stk. 3. Ved den årlige regulering af beløbene i stk. 1, nr.
1, 2, 3, 6, 7 og 11, anvendes satsreguleringsprocenten for
det pågældende finansår med fradrag af en procentsats,
jf. stk. 4.

1. § 2, nr. 2, § 3 og § 7, nr. 1, ophæves.
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Stk. 4. For finansåret 2016 udgør procentsatsen 0,3. For
finansåret 2017 udgør procentsatsen 0,4. For finansårene
2018-2023 udgør procentsatsen 0,75.«
Stk. 3 bliver herefter stk. 5.

§ 3
I lov om fleksydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 871 af 6.
juli 2007, som ændret senest ved lov nr. 1367 af 28. de-
cember 2011, foretages følgende ændringer:
1. I § 17, stk. 1, ændres »jf. dog stk. 7 og 8« til: »jf. dog
stk. 9 og 10«.
2. I § 17, stk. 2, ændres »stk. 1, 7 og 8« til: »stk. 1, 9 og
10«.
3. I § 17, stk. 5, indsættes efter »efter lov om en satsregu-
leringsprocent«: »og efter stk. 6 og 7«.
4. I § 17 indsættes efter stk. 5 som nye stykker:
»Stk. 6. Ved den årlige regulering, jf. stk. 5, anvendes
satsreguleringsprocenten for det pågældende finansår
med fradrag af en procentsats, jf. stk. 7.
Stk. 7. For finansåret 2016 udgør procentsatsen 0,3. For
finansåret 2017 udgør procentsatsen 0,4. For finansårene
2018-2023 udgør procentsatsen 0,75.«
Stk. 6-8 bliver herefter stk. 8-10.

1. § 2, nr. 2, § 3 og § 7, nr. 1, ophæves.

§ 7
I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 783 af
9. juli 2012, som ændret ved § 1 i lov nr. 386 af 28. de-
cember 2011 og § 1 i lov nr. 326 af 11. april 2012, fore-
tages følgende ændringer:
1. § 49, stk. 1, affattes således:
»Ved fastsættelse af pension anvendes følgende beløb:
1) Grundbeløb efter § 12 udgør 69.648 kr. årligt.
2) Fradragsbeløb i den opgjorte indtægt for grundbeløb
efter § 27, stk. 5, udgør 295.900 kr.
3) Pensionstillæg efter § 12 udgør årligt for enlige 72.336
kr. i 2013, 72.336 kr. i 2014, 72.711 kr. i 2015 og 73.086
i 2016 og følgende år. For gifte og samlevende udgør
pensionstillægget årligt 34.968 kr. i 2013, 34.968 kr. i
2014, 35.343 kr. i 2015 og 35.718 kr. i 2016 og følgende
år. I perioden 2016-2023 forhøjes pensionstillægget med
et kompensationstillæg, jf. § 49 b.
4) Fradragsbeløbet i den opgjorte indtægt for en ægtefæl-
le eller samlever, som ikke modtager social pension, jf.
§ 29, stk. 5, 1. pkt., udgør halvdelen af dennes indtægt op
til 204.300 kr.
5) Fradragsbeløb i den opgjorte indtægt for pensionstil-
læg efter § 29, stk. 7, udgør 65.300 kr. for enlige og
131.000 kr. for gifte og samlevende.
6) Fradragsbeløb i den opgjorte indtægt for personligt til-
læg og helbredstillæg efter § 29, stk. 8, udgør 18.800 kr.
for enlige og 37.200 kr. for gifte og samlevende.
7) Formuegrænsen for tildeling af helbredstillæg efter
§ 14 a udgør 78.900 kr.
8) Førtidspension efter § 16 udgør for enlige 208.176 kr.
årligt og for gifte og samlevende 176.952 kr. årligt.
9) Fradragsbeløbet i den opgjorte indtægt for ægtefælle
eller samlever, som ikke modtager social pension, jf.
§ 32 a, stk. 4, udgør 176.952 kr.

1. § 2, nr. 2, § 3 og § 7, nr. 1, ophæves.

197



10) Fradragsbeløbet i det samlede indtægtsgrundlag for
førtidspension efter § 32 a, stk. 7, udgør 70.900 kr. for
enlige og 112.400 kr. for gifte eller samlevende.
11) For en ægtefælle eller samlever, der er pensionist,
kan der maksimalt indgå 348.500 kr. i indtægtsgrundla-
get. For en ægtefælle eller samlever, der ikke er pensio-
nist, kan der maksimalt indgå 230.500 kr. i indtægts-
grundlaget.
12) Minimumsbeløb for udbetalt pension efter § 31,
stk. 4, udgør 1/40 af grundbeløbet.
13) Minimumsbeløb for udbetalt pension efter § 32 c,
stk. 2, udgør 1/40 af førtidspensionen.
14) Bidraget til den supplerende arbejdsmarkedspension,
jf. § 33 b, udgør 5.760 kr. årligt.«
2-4....

§ 20
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2013, jf. dog
stk. 2-6 og stk. 8.
Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet
for ikrafttræden af § 1, nr. 47, samt § 75, stk. 1, nr. 6 i
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 77, stk. 2 og 3
i lov om aktiv socialpolitik, som affattet ved denne lovs §
3, nr. 20.
Stk. 3. Personer, der før tidspunktet for ikrafttrædelsen af
stk. 2, har modtaget ledighedsydelse, skal senest 3 måne-
der efter ikrafttrædelsen have lagt cv i Jobnet og have en
cvsamtale.
Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet
for ikrafttræden af § 70 g i lov om aktiv beskæftigelses-
indsats, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 41, og § 1,
nr. 48-50.
Stk. 5. § 25 a, stk. 4, nr. 4, §§ 25 b - 25 d og § 25 e, stk. 1
og 2, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive be-
skæftigelsesindsats, som affattet af denne lovs § 2, nr. 4
om samarbejde mellem kommunen og regionen om sund-
hedsfaglig rådgivning og vurdering, træder i kraft den 1.
juli 2013. En kommune og en region kan vælge at indgå
en samarbejdsaftale om sundhedsfaglig rådgivning og
vurdering til kommunen fra en klinisk funktion i regio-
nen som nævnt i §§ 25 b - 25 d, som har virkning fra et
tidspunkt, der ligger før 1. juli 2013. Indtil en samar-
bejdsaftale indgås skal kommunen sørge for, at rehabili-
teringsteamet har en sundhedsfaglig repræsentant, som
kan varetage en sundhedskoordinatorfunktion med sund-
hedsfaglig rådgivning i teamet, herunder bidrage til reha-
biliteringsteamets indstilling.
Stk. 6. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet
for ikrafttræden af ændringerne til §§ 62, stk. 1, 63, 66,
stk. 2 og 68 a, stk. 12 og 13, i lov om ansvaret for og sty-
ringen af den aktive beskæftigelsesindsats som affattet
ved denne lovs § 2, nr. 6-8 og 10.
Stk. 7. ATP kan i stedet for at underrette den skattepligti-
ge om indbetaling af skatten samtidig med indbetalingen,
jf. pensionsafkastbeskatningslovens § 23, stk. 1, 4. pkt.,
underrette den skattepligtige om indbetaling af skatten i
forbindelse med den endelige opgørelse af Den Supple-
rende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister i
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den årlige pensionsoversigt. 1. pkt. har virkning fra den
1. januar 2013 til den 30. juni 2013.
Stk. 8. Lovens § 11, nr. 3 og 5, træder i kraft den 1. janu-
ar 2014.

§ 21
Stk. 1. For personer, der før lovens ikrafttræden er ansat i
et fleksjob eller modtager tilbud om støtte i form af til-
skud til selvstændig virksomhed, finder de hidtil gælden-
de regler i §§ 71-73 og § 75 i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats, fortsat anvendelse.
Stk. 2. For personer, der før lovens ikrafttræden er ansat i
et fleksjob efter kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats, finder ændringerne i § 70 c, § 70 e og § 70 f i
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som affattet ved
denne lovs § 1, nr. 41, anvendelse, når de pågældende
påbegynder et nyt fleksjob.
Stk. 3. Personer, der før lovens ikrafttræden modtager til-
bud om støtte i form af tilskud efter § 75 i lov om en ak-
tiv beskæftigelsesindsats, kan modtage ledighedsydelse
uden, at der skal ske en fornyet visitation til fleksjob,
hvis deres selvstændige virksomhed ophører.
Stk. 4. For sager, hvor visitationen til fleksjob eller vur-
deringen af, om en person fortsat opfylder betingelserne
for fleksjob, er foretaget eller burde være foretaget før
den 1. januar 2013, skal de hidtil gældende regler i § 122,
stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 104 a
i lov om aktiv socialpolitik fortsat anvendes.
Stk. 5. Personer, der ved lovens ikrafttræden modtager le-
dighedsydelse på mellem 90 og 91 pct. af arbejdsløsheds-
dagpengenes højeste beløb, jf. § 47 i lov om arbejdsløs-
hedsforsikring
m.v., fortsætter med at modtage ledighedsydelse på den-
ne sats. Ledighedsydelsen nedsættes dog til 89 pct. af ar-
bejdsløshedsdagpengenes højeste beløb, jf. § 47 i lov om
arbejdsløshedsforsikring m.v., senest den 1. juli 2013.
Hvis en person efter lovens ikrafttræden bliver ledig efter
ansættelse i et fleksjob, modtager personen ledigheds-
ydelse på 89 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste
beløb.
Stk. 6. Personer, der er omfattet af stk. 5, og som er beret-
tiget til at modtage ressourceforløbsydelse efter § 68, stk.
5, i lov om aktiv socialpolitik, som affattet ved denne
lovs § 3, nr. 10, kan modtage ressourceforløbsydelse med
et beløb svarende til deres hidtidige ydelse i den i stk. 5
nævnte periode.
Stk. 7. Personer, der inden lovens ikrafttræden har nået
fleksydelsesalderen, som fastsat i lov om fleksydelse, og
som har modtaget ledighedsydelse i sammenlagt 6 måne-
der efter dette tidspunkt, kan igen modtage ledigheds-
ydelse, jf. denne lovs § 3, nr. 13, hvis de i øvrigt opfylder
betingelserne for fleksjob, jf. §§ 74 b, stk. 1, og 75 i lov
om aktiv socialpolitik, som affattet ved denne lovs § 3,
nr. 13 og 20.
Stk. 8. Kontanthjælp og særlig ydelse, der er udbetalt til
en person, der er visiteret til fleksjob inden lovens ikraft-
træden, indgår i opgørelsen af den periode på 18 måneder
inden for 24 måneder, hvorefter kommunen fuldt ud af-
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holder udgifterne til ledighedsydelse, jf. denne lovs § 3,
nr. 27.
Stk. 9. § 9 har virkning for sager, hvor tilskadekomne på
ikrafttrædelsesdagen eller senere bevilges fleksjob eller
visiteres til fleksjob. Har tilskadekomne før ikrafttrædel-
sesdagen fået bevilget fleksjob, eller er tilskadekomne
før ikrafttrædelsesdagen visiteret til fleksjob, finder de
hidtil gældende regler anvendelse.
Stk. 10. § 3, stk. 5 i lov om social pension, som affattet
ved denne lovs § 11, nr. 1 finder ikke anvendelse for før-
tidspensionister, der ved lovens ikrafttræden har ret til
førtidspension under fast bopæl i udlandet, så længe før-
tidspensionisten har uafbrudt fast bopæl i et ikke EU/
EØS-land eller Schweiz. For sådanne sager finder den
hidtil gældende § 3, stk. 5 i lov om social pension anven-
delse.
Stk. 11. §§ 16-19 i lov om social pension, som affattet
ved denne lovs § 11, nr. 2, finder ikke anvendelse i sager
om tilkendelse af førtidspension, hvis kommunalbestyrel-
sen før 1. januar 2013 har truffet afgørelse om, at sagen
overgår til behandling efter reglerne om førtidspension.
For sådanne sager finder de hidtil gældende regler i §§
16 -19 i lov om social pension anvendelse, indtil der er
truffet endelig afgørelse i sagen.
Stk. 12. Beløb, som er opsparet på særskilte konti i den
supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensioni-
ster hos Arbejdsmarkedets Tillægspension, overføres
med virkning fra den 1. januar 2013 til Arbejdsmarkedets
Tillægspension til administration og forvaltning sammen
med fondens øvrige formue.
Stk. 13. For kontohavere, som den 31. december 2012 har
en særskilt konto i den supplerende arbejdsmarkedspen-
sion for førtidspensionister hos Arbejdsmarkedets Til-
lægspension, anvendes kontohaverens indestående til er-
hvervelse af livsvarig pension i Arbejdsmarkedets Til-
lægspension den 1. januar 2013 efter reglerne i § 8 c i lov
om Arbejdsmarkedets Tillægspension, idet der ikke før
erhvervelse fradrages beløb efter § 16 i lov om Arbejds-
markedets Tillægspension, ligesom den erhvervede pen-
sionsret ikke omfatter ret til ydelser efter § 14 b, stk. 3,
og § 14 e, stk. 3, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspen-
sion, jf. dog stk. 14.
Stk. 14. Kontohaverens indestående efter stk. 14 opdeles i
et garantibidrag, som udgør 80 pct. af indeståendet, der
anvendes til erhvervelse af garanteret pension, og et bo-
nusbidrag, som overføres til Arbejdsmarkedets Tillægs-
pensions
bonuspotentiale.
Stk. 15. Garantibidraget efter stk. 14 anvendes til erhver-
velse af garanteret pension den 1. januar 2013 efter en af
beskæftigelsesministeren fastsat tarif, jf. stk. 16. Før er-
hvervelse af garanteret pension fradrages der ikke beløb
efter § 16 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, li-
gesom den erhvervede pensionsret ikke omfatter ret til
ydelser efter § 14 b, stk. 3, og § 14 e, stk. 3, i lov om Ar-
bejdsmarkedets Tillægspension.
Stk. 16. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter indstil-
ling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension
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en tarif, jf. stk. 15. Tariffen fastsættes på grundlag af en
pr. 31. december 2012 markedsværdibaseret optjenings-
rente opgjort i overensstemmelse med principperne i pen-
sionsgrundlaget i Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. §
18 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.
Stk. 17. Kontohavere, som den 31. december 2012 har en
særskilt konto i den supplerende arbejdsmarkedspension
for førtidspensionister hos Arbejdsmarkedets Tillægspen-
sion, og som er født i perioden 1. januar 1949 til 31. de-
cember 1952, kan dog vælge, at erhvervelse af livsvarig
pension i Arbejdsmarkedets Tillægspension først sker
ved folkepensionsalderen med en værdi svarende til de-
res indestående på særskilt konto den 31. december 2012
tillagt en forretning frem til folkepensionsalderen. Opde-
ling i garantibidrag og bonusbidrag og erhvervelse af ga-
ranteret pension sker efter de regler, der er fastsat efter §
8 c i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension på det
tidspunkt, hvor kontohaveren når folkepensionsalderen.
Stk. 18. Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsætter nær-
mere regler om størrelsen af renten samt principperne for
forrentningen af indestående den 31. december 2012, jf.
stk. 17.
Stk. 19. Social- og integrationsministeren kan efter ind-
stilling fra Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsætte
nærmere regler om overførslen den 1. januar 2013 af
særskilte konti i den supplerende arbejdsmarkedspension
for førtidspensionister hos Arbejdsmarkedets Tillægspen-
sion og erhvervelsen af pensionsrettigheder i ATP Livs-
lang Pension, jf. stk. 13-17.
Stk. 20. § 16, nr. 1-3, i denne lov, har virkning fra og med
indkomståret 2013.
Stk. 21. Uanset § 14, stk. 2, nr. 4, i lov om kommunal ud-
ligning og generelle tilskud til kommuner, indgår de
kommunale merudgifter for kommunerne som arbejdsgi-
vere til arbejdsskadeerstatninger ikke i fastsættelsen af
statens årlige tilskud til kommunerne.
Stk. 22. Uanset § 3, stk. 2, nr. 4, i lov om regionernes fi-
nansiering, indgår de regionale merudgifter for regioner-
ne som arbejdsgivere til arbejdsskadeerstatninger ikke i
fastsættelsen af statens årlige tilskud til regionerne.

§ 22
Stk. 1. En sikringspligtig forsikringstager kan ikke opsige
en forsikring på grund af en forhøjelse af præmien, som
alene er begrundet i en forøgelse af udgifterne, der er en
følge af denne lov.
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