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Folketingsmedlem Karsten Hønge (SF) har den 26. maj 2017 stillet følgende 
spørgsmål nr. S 1271, som hermed besvares. 
 
Spørgsmål nr. S 1271: 

”Hvad mener ministeren om, at jobcenteret i Odense Kommune sender en borger, 
som er alkoholiker, i udviklingsforløb på et værtshus, jf. indslag og artikel fra TV2 
Fyn af 22. maj 2017?” 
 
Svar: 

Det er naturligvis ikke meningen, at man skal kunne blive syg eller alkoholiseret af 
at komme i virksomhedspraktik. Formålet med virksomhedspraktik er at afdække 
eller optræne kompetencer og afklare beskæftigelsesmål, så borgeren kan få fodfæ-
ste på arbejdsmarkedet og så vidt muligt blive selvforsørgende.  
 
Kommunerne har et klart ansvar for at sikre, at indsatsen tilrettelægges med ud-
gangspunkt i den enkeltes behov og ressourcer og under hensyn til eventuelle hel-
bredsmæssige problemer.  
 
Det fremgår af rådighedsreglerne for kontanthjælpsmodtagere m.v., at man har en 
rimelig grund til ikke at stå til rådighed for et tilbud, hvis tilbuddet ikke kan anses 
for rimeligt på grund af sit indhold, eller hvis deltagelse i tilbuddet medfører risiko 
for, at helbredet forringes.  
 
Jeg kan ikke udtale mig om den konkrete sag. Men jeg har på baggrund af indslag i 
medierne noteret mig, at rådmanden for beskæftigelses- og socialforvaltningen i 
Odense har tilkendegivet, at der har været tale om en fejl. Rådmanden udtrykker 
også, at fejlen går stik imod det, der politisk er vedtaget af kommunen om sam-
menhæng og helhed i indsatsen for den enkelte borger.  
 
Jeg har også noteret mig, at rådmanden har bedt om en redegørelse, som skal be-
handles på det førstkommende udvalgsmøde for at sikre, at der ikke sker lignende 
fejl igen. 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
 
Troels Lund Poulsen 
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