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

spørgsmål nr. S 648, som hermed besvares. 

Spørgsmål nr. S 648: 

”Hvis ministeren ikke vil være med til sikre, at revalideringsordningen i langt hø-

jere grad bliver brugt til personer, der gennem revalidering kan forbedre deres ar-

bejdsevne og dermed varetage andet end ufaglært og nedslidende arbejde, hvordan 

vil ministeren så sikre, at også denne målgruppe får forbedrede muligheder for op-

kvalificering, der reelt kvalificerer dem til et andet fagområde?” 

Svar 

Regeringen arbejder generelt for at sikre gode vilkår for opkvalificering – herunder 

for ufaglærte.  

Der er i det ordinære uddannelses- og SU-system gode rammer for længerevarende 

ordinær uddannelse med muligheder for handicaptillæg ved videregående uddan-

nelser, dobbeltklip til enlige forsørgere og en række øvrige støtteordninger. Disse 

muligheder i SU-systemet fandtes ikke, da man oprindeligt indførte revaliderings-

ordningen.  

Der er samtidig muligheder for længerevarende uddannelse inden for rammerne af 

det øvrige beskæftigelsessystem for borgere, der er berettiget til en forsørgelses-

ydelse. Fx kan borgere, der er over 30 år og berettiget til kontanthjælp, efter en 

konkret vurdering få et tilbud i form af en studie- eller erhvervskompetencegivende 

uddannelse.  

I forbindelse med sundhedskrisen har regeringen samtidig afsat mere end 1,4 mia. 

kr. til opkvalificeringsinitiativer, der giver ledige bedre muligheder for opkvalifice-

ring og omskoling. Blandt andet har dagpengemodtagere over 30 år, der er ufag-

lærte eller faglærte med forældet uddannelse, i 2021 mulighed for at tage en er-

hvervsuddannelse på 110 pct. dagpengesats, hvis uddannelsen er inden for et man-

gelområde. Derudover er adgangen til korte erhvervsrettede kurser gennem den re-

gionale uddannelsespulje blevet udvidet, så alle ledige (undtaget personer i fleks-

job, selvforsørgende ledige samt personer i beskæftigelse ) fra 1. januar 2021 har 

mulighed for, at tage et kort kursus, der kan hjælpe dem videre til brancher med 

gode beskæftigelsesmuligheder.   
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Venlig hilsen 

Ane Halsboe-Jørgensen 

Fungerende beskæftigelsesminister 


