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Mette Frederiksen:

Vi tager fat i de 
kommuner der har 
oprettet færrest 
ressourceforløb
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Hvad er din holdning til den indsats, 

der skal til, når unge fra fx STU er fær-

dige med deres forløb?

Det er vigtigt for mig, at alle mennesker 

får mulighed for at komme i beskæftigel-

se og få muligheden for at realisere deres 

potentiale. Selv en mindre arbejdsevne har 

stor værdi for samfundet og ikke mindst 

for den enkelte. Det er helt afgørende, at 

vi har vi sat en dagsorden, der fortæller 

folk, at vi tror på, at de med den rette 

hjælp og støtte kan komme i beskæftigel-

se og deltage aktivt i vores samfund.

Hvad har du som minister gjort for at 

forbedre beskæftigelsessystemet for 

mennesker med særlige behov?

Med de nye beskæftigelsesreformer har vi 

sat fokus på det enkelte menneskes res-

sourcer og individuelle behov. Et centralt 

omdrejningspunkt for indsatsen i både 

kontanthjælpsreformen og reformen af 

førtidspension og fleksjob er en markant 

forbedret indsats for mennesker på kan-

ten af arbejdsmarkedet. 

Tidligere blev mange unge overladt til 

førtidspension eller fik kontanthjælp, uden 

at de fik tilstrækkelig hjælp til at komme vi-

dere i deres i liv. 

Med kontanthjælpsreformen har akti-

vitetsparate ledige fået ret til en koordine-

rende sagsbehandler, og mulighederne for 

mentorstøtte er styrket og målrettet de le-

dige, der har det største behov. Målet er, at 

ingen skal overlades til sig selv, men alle 

skal have den hjælp og støtte, de har brug 

for, for at komme i job eller uddannelse.

I reformen af førtidspension og fleks-

job har vi indført ressourceforløb og tvær-

faglige rehabiliteringsteams, der giver alle, 

Regeringen har bedt ekspertudvalget under Carsten Koch om at se på de 
problemstillinger, der gælder for udsatte grupper, der ikke umiddelbart er 
parate til at kunne forsørge sig selv.

der har brug for det, en tværfaglig, hel-

hedsorienteret og individuel indsats, der 

kan hjælpe dem tættere på uddannelse el-

ler arbejde. 

Bliver der oprettet ressourceforløb 

nok i kommunerne?

Nej, der er ikke oprettet nok ressourcefor-

løb. Vi har fra starten været klar over, at 

det tager tid at sætte en så omfattende re-

form i gang, og det er bestemt ikke nogen 

let opgave, men nu hvor der er gået mere 

end et år, har jeg en klar forventning om, 

at vi skal begynde at se, at kommunerne 

opretter flere forløb. 

Der er ingen vej uden om en tværfaglig 

og helhedsorienteret indsats, hvis der skal 

ydes en regulær hjælp mennesker med 

særlige behov. Derfor er det afgørende, at 

der oprettes det nødvendige antal ressour-

ceforløb, og det er et område, som jeg føl-

ger nøje.  

Kommunerne har efterspurgt bedre 

vejledning i, hvem der er målgruppen for 

ressourceforløb, og derfor har jeg netop 

udsendt en vejledning om målgruppen for 

ressourceforløb til alle landets jobcentre. 

Derudover har vi taget fat i de kommu-

ner, der har oprettet færrest ressourcefor-

løb. Kommunerne skal indgå forpligtende 

aftaler med beskæftigelsesregionerne med 

konkrete mål for, hvor meget de skal hæve 

antallet af ressourceforløb og hvordan de 

vil gribe opgaven an. I den forbindelse vil vi 

også indhente skriftlige redegørelser fra 

kommunerne.

Hvad har regeringen gjort for at skabe 

et mere rummeligt arbejdsmarked?

Der er flere muligheder for at komme ind 

på det danske arbejdsmarked, hvis man af 

den ene eller anden grund har en nedsat 

arbejdsevne. 

Med førtidspensions - og fleksjobrefor-

men er det blevet lettere for mennesker 

med en ganske lille arbejdsevne at få et 

fleksjob på meget få timer om ugen. 

Kan du være sikker på, at man reelt 

kan få et fleksjob?

Det kan jeg ikke garantere. Men den gode 

nyhed er, at der er alene i 2013 blev opret-

tet næsten 6.000 fleksjob på under 10 ti-

mer om ugen. Det viser tydeligt, at virk-

somheder er parate til at finde job til de 

mennesker, der ikke kan arbejde så man-

ge timer om ugen

I regeringen har vi også fokus på at 

hjælpe flere socialøkonomske virksomhe-

der i gang. For mange af de socialøkono-

miske virksomheder har netop set værdien 

i det enkelte menneske og deres kompe-

tencer og tilbyder arbejde til mange, der el-

lers ville have svært ved at komme ind på 

arbejdsmarkedet.  

Vil du gøre mere for at mennesker 

med særlige behov kommer ind på ar-

bejdsmarkedet? 

Vi har gennemført flere forbedringer på 

dette område med reformerne. Men vi har 

også bedt ekspertudvalget under Carsten 

Koch om i næste fase af deres arbejde at 

se på de problemstillinger, der gælder for 

udsatte grupper, der ikke umiddelbart er 

parate til at kunne forsørge sig selv. Den 

udredning skal være grundlaget for en 

helt ny måde at arbejde på, når det gæl-

der de mest sårbare i ledighedskøen. 


