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Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 

Høringssvar - præcisering af regler om ressourceforløb og do-

kumentationskrav for tilkendelse af førtidspension 

Forsikring & Pension afgiver hermed høringssvar vedrørende udkast til forslag til 

lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om social pension 

(Præcisering af regler om ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse 

af førtidspension). 

 

Forsikring & Pension (F&P) bakker op og finder det nødvendigt at gennemføre de 

forslåede præciseringer af lovgivningen. Herudover er det F&P's ønske, at der ved 

den endelige evaluering af førtidspension- og fleksjobreformen arbejdes på æn-

dringer, som kan betyde, at borgere kan få bedre indhold i ressourceforløbene, så 

det reelt bliver muligt for den enkelte at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Vi 

ønsker reel beslutningskompetence til rehabiliteringsteamet, da vi støtter tvær-

faglig- og helhedsvurderinger af den enkelte borgers mulighed for at forbedre ar-

bejdsevnen. Desuden ønsker vi at styrke den koordinerende sagsbehandlers rolle.  

 

En grundlæggende problemstilling som lovændringen ikke berører, er modreg-

ningsreglerne. Det er et problem, at sygdomsramte borgere bliver udsat for krone 

for krone modregning af ressourceforløbsydelsen, når de modtager udbetalinger 

fra tab af erhvervsevne forsikringer tegnet via pensionsselskaberne. F&P vurderer, 

at den økonomiske stress modvirker fastholdelsen på arbejdsmarkedet. F&P har 

påpeget problemstillingen over for Beskæftigelsesudvalget og beskæftigelsesmi-

nisteren ad flere omgange. Vi har lavet en beregning på de økonomiske konse-

kvenser, hvis modregning bliver sænket fra 100 pct. til 30 pct. Det kan gøres 

uden negative konsekvenser for de offentlige budgetter. Se vedhæftet bi-

lag ’Provenuvirkning af at modregne forsikringsydelser ved tab af erhvervsevne 

med 30 pct. i stedet for 100 pct. i ressourceforløbsydelsen'. F&P har et stort ønske 

om ændring af modregningsreglerne ved fremtidige initiativer til ændring af loven. 

Med venlig hilsen 

Allan Ahmad 

 

 

 


