
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2016

Forslag
til

Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om aktiv socialpolitik, lov om
organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om social

pension og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
(Forlængelse af forsøg med ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.)

§ 1

I lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 48 af
13. januar 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 15, stk. 7, nr. 2, ændres »kapitel 10-12« til: »kapitel 9
b-11«.

2. § 21 a affattes således:

»§ 21 a. I en forsøgsperiode fra den 1. juli 2016 til og
med den 30. juni 2019 indhenter kommunen, hvis den syge-
meldte afviser at modtage lægebehandling, en udtalelse fra
sundhedskoordinatoren om, hvorvidt en anden behandling
kan anbefales, jf. § 15, stk. 2, i lov om organisering og un-
derstøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Stk. 2. Har kommunen indhentet en udtalelse, jf. stk. 1,
kan det i forsøgsperioden ikke tillægges betydning for den
sygemeldtes ret til sygedagpenge, at den sygemeldte afviser
at modtage lægebehandling, herunder den lægebehandling,
som måtte være anbefalet af sundhedskoordinatoren.

Stk. 3. Ønsker den sygemeldte ikke, at der indhentes en
udtalelse fra sundhedskoordinatoren, jf. stk. 1, træffer kom-
munen afgørelse om, at den sygemeldtes ret til sygedagpen-
ge bortfalder, så længe den sygemeldte afviser at modtage
lægebehandling, jf. § 21, stk. 1, nr. 2, hvis betingelserne her-
for i øvrigt er opfyldt.«

3. I § 27, stk. 1, nr. 7, ændres »efter § 17, stk. 2, i lov om
social pension« til: »efter § 17, stk. 2, 1. pkt., i lov om social
pension, eller når kommunen har vurderet, at det er helt
åbenbart, at en persons arbejdsevne ikke kan forbedres og
sagen derfor ikke skal forelægges rehabiliteringsteamet, jf. §
18, stk. 2, 2. pkt., i lov om social pension«.

4. I § 47, stk. 2, indsættes efter nr. 4 som nyt nummer:
»5) Omberegning af sygedagpenge for lønmodtagere, der

indbetaler ekstra bidrag på en arbejdsgiveradministreret
pensionsopsparing.«

Nr. 5 og 6 bliver herefter nr. 6 og 7.

§ 2

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 468
af 20. maj 2016, som ændret ved § 1 i lov nr. 1000 af 30.
august 2015 og § 6 i lov nr. 1569 af 15. december 2015,
foretages følgende ændringer:

1. I § 69 k, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:
»En person er berettiget til at modtage ressourceforløbs-

ydelse fra første fraværsdag, hvor der ikke er ret til sygedag-
penge efter lov om sygedagpenge, og frem til kommunen
har truffet afgørelse om, at den pågældende opfylder betin-
gelserne for et jobafklaringsforløb efter § 24 a i lov om sy-
gedagpenge, uanset at den pågældende ikke har kunnet stå
til rådighed efter 1. pkt. i denne periode.«

2. I § 110 a, stk. 1, ændres »den 1. juli 2014 til og med den
30. juni 2016 skal« til: »den 1. juli 2016 til og med den 30.
juni 2019 indhenter«, og »indhente en vurdering fra regio-
nens kliniske funktion, jf. §§ 13-15« ændres til: »en udtalel-
se fra sundhedskoordinatoren, jf. § 15, stk. 2,«.

3. I § 110 a, stk. 2, ændres »regionens kliniske funktion vur-
deret, om en anden behandling kan anbefales« til: »kommu-
nen indhenter en udtalelse«, og »regionens kliniske funk-
tion.« ændres til: »sundhedskoordinatoren.«
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4. I § 110 a, stk. 3, ændres »at medvirke til, at sagen fore-
lægges regionens kliniske funktion,« til: », at der indhentes
en udtalelse fra sundhedskoordinatoren,«.

§ 3

I lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og
understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., som ændret
senest ved § 2 i lov nr. 456 af 25. maj 2016, foretages
følgende ændringer:

1. I § 12, stk. 1, udgår »efter forhandling med ministeren for
børn, ligestilling, integration og sociale forhold«.

2. § 15, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. I en forsøgsperiode fra den 1. juli 2016 til og med

den 30. juni 2019 indhenter kommunen en udtalelse fra
sundhedskoordinatoren om, hvorvidt en anden behandling
kan anbefales, i sager efter § 21 a i lov om sygedagpenge, §
110 a i lov om aktiv socialpolitik og § 70 a i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats.«

3. I § 17, stk. 2, udgår »og ministeren for børn, ligestilling,
integration og sociale forhold«, og »regionens kliniske funk-
tion skal vurdere, om« ændres til: »sundhedskoordinatoren
skal udtale sig om, hvorvidt«.

§ 4

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 10 af
12. januar 2015, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 456 af
25. maj 2016, foretages følgende ændringer:

1. § 18 a affattes således:

»§ 18 a. I en forsøgsperiode fra den 1. juli 2016 til og
med den 30. juni 2019 indhenter kommunalbestyrelsen, hvis
en person afviser at modtage lægebehandling, der ud fra en
sundhedsfaglig vurdering må antages at kunne forbedre den
pågældendes arbejdsevne, en udtalelse fra sundhedskoordi-
natoren om, hvorvidt en anden behandling kan anbefales, jf.
§ 15, stk. 2, i lov om organisering og understøttelse af be-
skæftigelsesindsatsen m.v.

Stk. 2. Har kommunalbestyrelsen indhentet en udtalelse i
sagen, jf. stk. 1, kan det i forsøgsperioden ikke tillægges be-
tydning ved vurderingen af personens ret til førtidspension,
at den pågældende afviser at modtage lægebehandling, her-
under den lægebehandling, som måtte være anbefalet af
sundhedskoordinatoren.

Stk. 3. Ønsker den pågældende ikke, at der indhentes en
udtalelse fra sundhedskoordinatoren, jf. stk. 1, træffer kom-
munalbestyrelsen afgørelse i sagen efter § 18.«

2. I § 19, stk. 4, udgår »fra klinisk funktion«, og »bestem-
melsen i § 17, stk. 2« ændres til: »§ 17, stk. 1 og 2«.

3. § 43 b affattes således:

»§ 43 b. I en forsøgsperiode fra den 1. juli 2016 til og
med den 30. juni 2019 indhenter kommunalbestyrelsen, hvis
en pensionist afviser at modtage lægebehandling, der ud fra

en sundhedsfaglig vurdering må antages at kunne forbedre
den pågældendes arbejdsevne, en udtalelse fra sundheds-
koordinatoren om, hvorvidt en anden behandling kan anbe-
fales, jf. § 15, stk. 2, i lov om organisering og understøttelse
af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Stk. 2. Har kommunalbestyrelsen indhentet en udtalelse,
jf. stk. 1, kan det i forsøgsperioden ikke tillægges betydning
for pensionistens ret til førtidspension, at den pågældende
afviser at modtage lægebehandling, herunder den lægebe-
handling, som måtte være anbefalet af sundhedskoordinato-
ren.

Stk. 3. Ønsker pensionisten ikke, at der indhentes en udta-
lelse fra sundhedskoordinatoren, jf. stk. 1, træffer kommu-
nalbestyrelsen afgørelse i sagen efter § 43 a.«

§ 5

I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf.
lovbekendtgørelse nr. 807 af 1. juli 2015, som ændret senest
ved § 9 i lov nr. 395 af 2. maj 2016, foretages følgende
ændringer:

1. I § 68 d, stk. 2, indsættes efter »jobafklaringsforløb«: »el-
ler 4 uger efter det tidspunkt, hvor kommunen har truffet af-
gørelse om, at personen er berettiget til et jobafklaringsfor-
løb efter § 24 a i lov om sygedagpenge,«.

2. § 70 a, stk. 2-4, affattes således:
»Stk. 2. I en forsøgsperiode fra den 1. juli 2016 til og med

den 30. juni 2019 indhenter jobcenteret, hvis personen i for-
bindelse med en afgørelse om fleksjob afviser at modtage
lægebehandling, jf. § 11, stk. 1, nr. 2, i lov om retssikkerhed
og administration på det sociale område, en udtalelse fra
sundhedskoordinatoren om, hvorvidt en anden behandling
kan anbefales, jf. § 15, stk. 2, i lov om organisering og un-
derstøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Stk. 3. Har jobcenteret indhentet en udtalelse i sagen, jf.
stk. 2, kan det i forsøgsperioden ikke tillægges betydning for
jobcenterets afgørelse om fleksjob, at personen afviser at
modtage lægebehandling, herunder den lægebehandling,
som måtte være anbefalet af sundhedskoordinatoren.

Stk. 4. Ønsker personen ikke, at der indhentes en udtalelse
fra sundhedskoordinatoren, jf. stk. 2, kan jobcenteret træffe
afgørelse om, at personen ikke opfylder betingelserne for vi-
sitation til fleksjob, jf. stk. 1 og § 70.«

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2016, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. § 1, nr. 3, træder i kraft dagen efter bekendtgørel-

sen i Lovtidende.

§ 7

Stk. 1. Har en sag i den nugældende forsøgsperiode fra
den 1. juli 2014 til og med den 30. juni 2016 været forelagt
klinisk funktion til vurdering af, om der kan anbefales en
anden behandling end den, som borgeren er blevet tilbudt,
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skal sagen fra og med den 1. juli 2016 ikke forelægges for
sundhedskoordinatoren.

Stk. 2. § 1, nr. 3, har virkning fra den 1. juni 2016.

Folketinget, den 3. juni 2016

METTE BOCK

/ Karen J. Klint
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