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Folketingsmedlem Victoria Velasquez (EL) har den 4. januar 2020 stillet følgende 

spørgsmål nr. S 640, som hermed besvares. 

Spørgsmål nr. S 640: 

”Vil ministeren være med til specifikt at præcisere i lovgivningen, at kommunen 

ikke må iværksætte (beskæftigelses)indsatser, der ifølge den behandlende læge for-

værrer den sygemeldtes eller handicappedes helbredstilstand og funktionsniveau?” 

Svar: 

Det er en afgørende betingelse i beskæftigelsesindsatsen, at den altid skal være til-

passet og tilrettelagt med udgangspunkt i borgerens helbredstilstand, og deltagelse i 

tilbud eller indsats må ikke forringe borgerens helbred. Dette blev skrevet eksplicit 

ind i loven med den nye Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats fra 1. januar 2020.  

I tilfælde hvor borgeren er for syg til at deltage i tilbud, eller hvis der er risiko for, 

at borgerens helbred vil blive forværret, skal kommunen enten tilpasse eller af-

bryde indsatsen eller tilbyde en helt anden indsats.  

Helt grundlæggende er de beskæftigelsesrettede indsatser til for at hjælpe borgerne 

med at fastholde eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet, og borgeren skal mødes 

med respekt, værdighed og ordentlighed. Indsatserne skal give mening, og borge-

ren skal være tryg ved at deltage i de aktiviteter, der iværksættes som led i den be-

skæftigelsesrettede indsats.  

 

Med Aftale om bedre ressourceforløb fra december 2020 blev det aftalt, at indføre 

en ret for borgere i ressourceforløb til at få inddraget en sundhedskoordinator fra 

klinisk funktion, hvis borgeren er i tvivl om, hvorvidt et konkret beskæftigelsesret-

tet tilbud tager tilstrækkeligt hensyn til borgerens helbredsmæssige situation. For-

målet er at understøtte, at kommunerne har særligt fokus på, at borgerne er trygge 

ved at deltage i beskæftigelsesrettede tilbud. 
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Venlig hilsen 

Ane Halsboe-Jørgensen 

Fungerende beskæftigelsesminister 

 


