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Beskæftigelsesudvalget har i brev af 1. august 2019 stillet følgende spørgsmål nr. 
26 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Torsten 

Gejl (ALT). 
 

Spørgsmål nr. 26: 
”Hvad er den gennemsnitlige varighed af ressourceforløb? Og vil ministeren oplyse 
forsørgelsesgrundlaget for personer, der afslutter et ressourceforløb fordelt på hhv. 
personer under og over 40 år? ” 

 

Svar: 
Indledningsvis bemærkes det, at de første ressourceforløb blev startet i 2013 med 

en mulig maksimal varighed på fem år. Desuden kan det være relevant at igangsæt-
te flere på hinanden følgende ressourceforløb for nogle borgere - særligt borgere 
under 40 år. Dermed er det forventeligt, at varigheden af afsluttede forløb vil stige i 

de første år efter ikrafttrædelsen, ligesom at den gennemsnitlige varighed og for-
sørgelsesgrundlag efter ressourceforløb kan ændre sig over tid. 
 

På baggrund af Jobindsats.dk er det opgjort, at personer, som i 2018 afsluttede res-
sourceforløb, i gennemsnit havde været i forløbet i 2,6 år, jf. nedenstående tabel 1. 
Der er ikke væsentlig forskel på varigheden af de afsluttede forløb, hvis man ser på 

dem, der er fyldt 40 år henholdsvis ikke fyldt 40 år. Varigheden for dem, der afslut-
tede et forløb i januar-maj 2019, kan opgøres til ca. 2,8 år.   
 Tabel 1. Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet.  Gennemsnitlig 

varighed for afsluttede ressourceforløb (Antal år) 

 

  Alle personer  Personer under 40 år Personer, der er 40 år eller ældre 

  ------------------------------ Gennemsnitligt antal år ---------------------------- 

2013 0,3 0,3 0,3 

2014 0,8 0,7 0,8 

2015 1,2 1,1 1,2 

2016 1,7 1,6 1,7 

2017 2,1 2,1 2,2 

2018 2,6 2,5 2,6 
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Jan-maj 2019 2,8 2,9 2,8 
 

 Anm.: Et forløb afsluttet i perioden er defineret som et forløb, der er i gang mindst en dag i perioden og ikke er i gang 

den efterfølgende sammenhængende kalendermåned. Nogle personer kan have flere afsluttede forløb.  

Kilde: Jobindsats.dk, 5. august 2019.  

 

Forsørgelsesgrundlag 

Forsørgelsesgrundlaget for personer, der afslutter et ressourceforløb, er opgjort på 

baggrund af Jobindsats.dk, som status 3 måneder efter et endt ressourceforløb, jf. 
nedenstående tabel 2.  

 
Omkring 25 procent af de personer, der er 40 år eller ældre, er 3 måneder efter res-
sourceforløbet kommet tættere på arbejdsmarkedet, heraf størstedelen ved at være 

visiteret til et fleksjob. For personer under 40 år er det ca. 45 procent af de, der af-
slutter et ressourceforløb, som er tættere på arbejdsmarkedet 3 måneder efter. Knap 
33 procent er visiteret til et fleksjob, mens godt 10 procent er i ordinær beskæfti-

gelse eller i gang med et uddannelsesforløb. Knap 57 procent af de, der er fyldt 40 
år, har efter afsluttet ressourceforløb fået tilkendt en førtidspension. For personer 
under 40 år er det knap 35 procent. 

 
Det er endnu for tidligt at konkludere på effekterne af ressourceforløb, da de kan 
have en varighed på op til 5 år. 

 
 Tabel 2. Forsørgelsesstatus for ressourceforløbsmodtagere 3 mdr. efter afsluttet res-

sourceforløb. Alle afsluttede forløb, 2013-4. kvartal 2018 

 

 
Personer under 40 år Personer på 40 år eller ældre 

 
Antal Andel Antal Andel 

Lønmodtagerbeskæftigelse 290 5,9% 203 1,8% 

Uddannelse 215 4,3% 18 0,2% 

Fleksjob 865 17,5% 1.264 11,4% 

Ledighedsydelse 741 15,0% 1.253 11,3% 

A-dagpenge 19 0,4% 32 0,3% 

Revalidering/forrevalidering 115 2,3% 44 0,4% 

I alt 2.245 45,4% 2.814 25,4% 

Selvforsørgelse 274 5,5% 440 4,0% 

Kontanthjælp 169 3,4% 732 6,6% 

Uddannelseshjælp 113 2,3% 0 0,0% 

Ressourceforløb 232 4,7% 319 2,9% 

Sygedagpen-

ge\jobafklaringsforløb 
92 1,9% 124 1,1% 

Førtidspension 1.707 34,5% 6.267 56,6% 
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Andet 112 2,3% 383 3,5% 

I alt  2.699 54,6% 8.265 74,6% 

I alt 4.944 100,0% 11.079 100,0% 
 

 Anm.: Et afsluttet ressourceforløb er defineret som 4 sammenhængende uger uden ydelsen. En person tæller som løn-

modtagerbeskæftiget, hvis der har været en lønudbetaling, som er a-indkomst og skattepligtig i måneden. Uddan-

nelse omfatter modtagere af SU og lærlinge under 30 år. Andet omfatter død, udvandring, orlov, servicejob, ydel-

ser efter lov om social service (f.eks. tilskud til pasning af syge), barselsdagpenge, folkepension, VUS og SVU. Kate-gorien ’Kontanthjælp’ omfatter også integrationsydelse, og ’A-dagpenge’ omfatter også kontant-, arbejdsmarkeds- 

og særlig uddannelsesydelse. 

Kilde: Jobindsats.dk, 5. august 2019 

 

 
Venlig hilsen 
 

 
 
 

Peter Hummelgaard Thomsen 
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