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Socialudvalget har i brev af 15. maj 2014 stillet følgende spørgsmål nr. 361 (SOU 
alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikke-medlem 

af udvalget (MFU) Karen Jespersen (V). 
 
 

Spørgsmål nr. 361: 

”Ministeren bedes redegøre for sin holdning til, om der er en grænse for, hvor lavt 
funktionsniveau man kan have, før det ikke giver mening, at borgeren får beskæfti-

gelse igennem fleksjob?” 
 

Endeligt svar: 

Indledningsvist vil jeg godt slå fast, at reformen af førtidspension og fleksjob ikke 
har ændret ved, at der skal tilkendes førtidspension, hvis der er tale om en borger 
med en meget begrænset arbejdsevne, hvor det er åbenbart formålsløst at forsøge at 

udvikle arbejdsevnen. I den situation er det ikke meningen, at borgeren først skal 
gennem et ressourceforløb, eller at vedkommende visiteres til fleksjob. 
 

Samtidig er det et centralt formål med reformen af førtidspension og fleksjob, at 
personer med en meget begrænset arbejdsevne også får mulighed for at få et fleks-
job af få timers varighed. For disse personer er sigtet, at der kan ske en udvikling af 

arbejdsevnen over tid. 
 
Der er ikke en fast nedre grænse for den aktuelle arbejdsevne i forbindelse med vi-

sitation til et fleksjob. En borger, der aktuelt har en meget begrænset arbejdsevne, 
kan få tilbud om fleksjob, hvis der er mulighed for, at hans eller hendes arbejdsev-
ne kan udvikles inden for en rimelig periode. 

 

Reglerne understøtter, at vi giver personer med en aktuelt meget begrænset arbejds-
evne en chance på arbejdsmarkedet, hvis der er potentiale for, at deres arbejdsevne 

kan blive udviklet. Samtidig er reglerne klare i forhold til de situationer, hvor ar-
bejdsevnen er meget begrænset, og hvor der ikke er et potentiale. Her skal der til-
kendes førtidspension. Det synes jeg er en god og rigtig balance, som understøtter, 

at kommunerne kan finde den rigtige løsning for den enkelte person. 
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I de situationer, hvor man som borger er i tvivl om eller utilfreds med kommunens 
afgørelse efter disse regler, har man mulighed for at bringe sagen videre i ankesy-

stemet. 
 
 

Venlig hilsen 
 
 

 
Mette Frederiksen 


