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Alex Pedersen har gennemført den særligt 

tilrettelagte ungdomsuddannelse og har 

nogle få ugentlige timers praktik i et vare-

hus, hvor han kan klare enkle opgaver, når 

de forklares. Tempoet i hans indsats er 

ikke højt og vil aldrig føre til job.

Ansæt ham i Jobcenter

Det allerstørste problem for 21 årige Alex 

er, at hans intelligenskvotient ligger under 

50, og han ikke magter at læse uden bil-

ledstøtte, ligesom han ikke kan klare hver-

dagen uden støtte i hjemmet.

- Der er kun Jobcentret, der tror på, at 

Alex får et job, siger Jørn Thrane, formand 

for lokalafdelingen af Ligeværd. Han tæn-

ker nogle gange på, at Jobcenter Sønder-

borg så bare kan ansætte den unge mand, 

end ikke et 
ressourceforløb 
kunne det blive til
Landsforeningen Ligeværd i Sønderborg undrer sig voldsomt over 
Jobcenter Sønderborg, der ikke vil give en ung mand en førtidspension 
eller i det mindste et såkaldt ressourceforløb.

når nu de ser alle de ressourcer, der ligger 

gemt i ham.

For kort tid siden var den unge mand, 

hans mor, Lone Pedersen, og Jørn Thrane 

hos Jobcenter Sønderborg, hvor Rehabilite-

ringsteamet sagde nej til pension, og de vil-

le heller ikke sætte et såkaldt ressourcefor-

løb i gang, så det blev tydeligt for enhver, 

hvad den unge mand kan og ikke kan.

- Jobcentret kører en linie, hvor det 

overordnede mål er at spare penge fremfor 

at finde de rigtige løsninger, siger Jørn 

Thrane. Prisen for den arbejdsgang betales 

med menneskelige omkostninger for de 

udsatte borgere.

- Den unge mand har ikke en psykia-

trisk diagnose, han går ikke til psykolog og 

han fyldes heller ikke med piller, siger Jørn 

Thrane. Netop de ting bliver brugt som ar-

gument for, at Jobcenter Sønderborg ikke 

sætter et ressourceforløb i gang. Alex er jo 

ikke syg.

Ressourceforløb 

erstatter førtidspension

Hvis du er under 40 år, kan du som ud-

gangspunkt ikke få førtidspension. Du får i 

stedet en helhedsorienteret indsats i et eller 

flere ressourceforløb, som skal udvikle din 

arbejdsevne og hjælpe dig videre i livet.

Hvis det er åbenlyst, at du ikke kan 

komme i arbejde, så har kommunen mulig-

hed for at tilkende dig førtidspension. Det 

gælder for eksempel, hvis du er så syg eller 

har så betydelige funktionsnedsættelser, at 

det ikke tjener noget formål at udvikle din 

arbejdsevne.

Jørn Thrane mener ikke, at Jobcenter 

Sønderborg på nogen måde gør noget 

som helst for at leve op til loven og hjælpe 

den unge mand.

Mette Frederiksen knurrer

Forleden langede regeringen ud efter 

kommunerne, fordi der ikke gennemføres 

tilstrækkeligt med ressourceforløb.

”Jeg håber, at man i Jobcenter Sønderborg overvejer at 
lytte til Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen, og 
formanden for arbejdsmarkedsudvalget, når de beder om 
at se på intentionerne bag lovgivningen og gennemføre 
ressourceforløb frem for at sno sig udenom for at spare 
penge."

Jørn Thrane, Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg
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Alex har læsefærdigheder, der svarer til 1.-2. klasse. I hvilket 
omfang en ung med Alexs læseproblemer forstår den tekst, 
overlader vi til læseren at vurdere.

Ligeværd er interesseret i at 
høre om både de gode, de 
mindre gode eller direkte 
dårlige erfaringer i 
forbindelse med indførelsen 
af kontanthjælpsreformen 
herunder selvfølgelig 
ressourceforløb.

faktaboks
Alexs mor har givet tilladelse til at citere fra statusrapporten fra Kost- og Tekstil-
skolen, hvor Alex har taget en STU. Skolen udtrykker blandt andet Alexs vanske-
ligheder på denne måde:
Alex har generelt nedsat arbejdstempo, og der er motoriske vanskeligheder.
Alexs generelt nedsatte arbejdstempo gør, at det er svært for ham at skifte mel-
lem vekslende opgaver uden at blive forvirret.
Alex vil fremover have brug for støtte til at klare rengøring, madlavning, opryd-
ning og dele af personlig hygiejne.
Alex læser på 1.-2. klasses niveau og har brug for billedstøtte.
Alex har desuden brug for støtte til deltagelse i sociale aktiviteter og hjælp til at 
navigere i den sociale virkelighed.
En UU-vejleder, med kendskab til Alex, udtaler om den unge mand: Alex kom-
mer aldrig i ordinær beskæftigelse, og vil aldrig ville kunne tjene sin egen løn.

Sparer bevidst penge

- Når en sagsbehandler på Jobcenter tror, 

at et ordblindekursus på VUC løfter en 

ung mand med voldsomme indlærings-

problemer ind i de jobparates rækker, så 

siger det en del om Jobcenterets måde at 

arbejde på, siger Jørn Thrane.

- Det er langt mere enkelt og også billi-

gere at foreslå et nytteløst ordblindekursus, 

end det er at finde den rigtige løsning til den 

unge mand, men jeg håber, at man i Jobcen-

ter Sønderborg overvejer at lytte til Beskæf-

tigelsesminister Mette Frederiksen, og for-

manden for arbejdsmarkedsudvalget, når 

de beder kommunerne se på intensionerne 

bag lovgivningen og gennemføre ressource-

forløb fremfor at sno sig udenom og spare 

penge, siger Jørn Thrane. 

Jan Prokopek, som er formand i Ar-

bejdsmarkedsudvalget i Sønderborg Kom-

mune, har hørt, at beskæftigelsesminister 

Mette Frederiksen slår fast, at kommuner-

ne skal lave flere ressourceforløb, som kan 

afklare udsatte lediges fremtid på arbejds-

markedet.

Jan Prokopek ser gerne, at Jobcenter 

Sønderborg laver de nødvendige ressour-

ceforløb og følger dermed op på Mette 

Frederiksens opfordring.

- Vi laver for få ressourceforløb, så vi 

skal lave flere, lyder det fra Jan Prokopek.


