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Fra januar 2013 var det i princippet ikke 

længere muligt at få tilkendt førtidspensi-

on, hvis man er under 40 år, med mindre, 

som det hedder i loven: ”Det er helt åben-

bart, at borgerens arbejdsevne ikke kan 

forbedres”. I stedet for førtidspension skal 

en individuel og helhedsorienteret indsats 

i et ressourceforløb udvikle borgernes ar-

bejdsevne og hjælpe dem videre i livet. 

Den politiske intention var, at ingen, der 

blot har en smule arbejdsevne, skal lades 

tilbage uden mulighed for at bidrage på ar-

bejdsmarkedet. Og for at sikre at alle får 

muligheden, lavede man loven om ressour-

ceforløb i december 2012, som skulle sikre, 

at personer nu kan få udviklet arbejdsev-

nen, så de på sigt kan komme i arbejde el-

ler i gang med en uddannelse.

Hvilken indsats, ressourceforløb, flexjob 

eller førtidspension, afgøres af kommunens 

rehabiliteringsteam.

Hvem er det tænkt til?

Loven retter sig mod borgere under 40 år, 

der som udgangspunkt er langt fra at kun-

ressourceforløbets 

98 ansigter
Ressourceforløb har fået mange knubbede ord med på vejen. Ligeværd skræller 
her nogle lag af ressourceforløbenes mange ansigter og ser blandt andet en stor 
fare for, at vigtig viden og kontakter fra uddannelsesstederne går tabt. Det har Li-
geværd tænkt sig at gøre noget ved gennem projektet ViVirk’R, som er støttet af 
socialstyrelsen med 5,4 mio.
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se problemer ud over ledighed, og som i 

høj grad risikerer at komme på førtidspen-

sion, hvis de ikke får en særlig indsats. Det 

er blandt andet unge med en vifte af be-

lastninger som indlæringsvanskeligheder, 

ADHD, autisme, sociale og psykiske udfor-

dringer. Langt hen af vejen er det unge 

som dem, Ligeværd har i UFL Klubber og 

på Ligeværds skoler og uddannelsessteder.

En udskældt lov

Loven om ressourceforløb har fået hårde 

ord med på vejen. Den er blandt andet kri-

tiseret for at have gjort det vanskeligt at få 

førtidspension. I starten var der eksempler 

på kommuner, der administrerede loven så 

stramt, at selv når det var helt åbenbart, 

at borgerens arbejdsevne ikke kunne ud-

vikles, så blev der alligevel visiteret til res-

sourceforløb og ikke til førtidspension.

Det var da også meget opsigtsvækken-

de da Nordjyske Stiftstidende i oktober 2015 

offentliggjorde en undersøgelse der viste, 

at 35 danskere var døde siden loven var 

trådt i kraft, mens kommunen forsøgte at 

afklare i et ressourceforløb, om de havde 

en arbejdsevne.

Også Ligeværd har, siden loven blev ved-

taget, modtaget flere henvendelser, der har 

vist, at den kommunale indsats og praksis 

omkring ressourceforløb ude i kommuner-

ne er meget forskelligartede. De unge har 

ikke de samme rettigheder og muligheder 

i alle kommuner. Man kan måske endda si-

ge, at der findes 98 forskellige forløb, for-

delt rundt i de 98 kommuner. 

Muligvis den mest komplekse opgave 

kommunerne har

Meget tyder på, at loven om ressourcefor-

løb har været en svær opgave for kommu-

nerne. Ifølge Kommunernes Landsforening 

(KL) påbegyndte 8.000 personer et ressour-

ceforløb i 2015 – hvilket er en firdobling i 

forhold til antallet i 2013. Man kunne fri-

stes til at sige, at det er en stor fremgang, 

men i betragtning af, at der alene i Aarhus 

er 2-3000 borgere som ville kunne visite-

res til et ressourceforløb, er der et stykke 
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vej endnu, inden loven for alvor er sat i 

værk i kommunerne.

2013 2014 2015

2127 7187 8189

Konsulent i KL´s center for vækst og be-

skæftigelse, Sidsel Krarup Bjerrum, skriver 

da også i en artikel i KL bladet ”Danske 

kommuner”, nr. 12/2016, at implemente-

ring af ressourceforløbene har haft det 

svært. For det første skulle det praktiske 

arbejde med loven ske med så stor hast, i 

januar 2013, at fokus måske har været på 

at opnå sikre fungerende løsninger frem 

for at finde de bedste løsninger. For det 

andet er den helhedsorienterede indsats i 

de rehabiliteringsteams, der behandler bor-

gerens sag en kompliceret affære. Som hun 

udtrykker det i artiklen: Måske er det ved 

at være tid til at se på, om de grundlæg-

gende organisatoriske setups, man fik la-

vet med pistolen for panden, også er de 

rigtige i dag? Med det hentyder hun til, at 

det er svært at koordinere den tværfagli-

ge indsats i rehabiliteringsteamsene. I dag 

risikerer man iflg. Sidsel Krarup Bjerrum 

blandt andet, at den økonomiske ’abe’ 

skubbes rundt mellem afdelinger og for-

valtninger.

Tab af viden

På Ligeværds uddannelsessteder kender man 

til udfordringerne ved at få de unge videre 

i beskæftigelsesrettede indsatser. For det er 

nemlig indsatser, der kræver stor viden.

Når en ung med særlige behov afslut-

ter et STU forløb, og den efterfølgende plan 

skal lægges, ressourceforløb, flexjob eller 

førtidspension, gøres dette ved rehabilite-

ringsteamet i kommunen. Rehabiliterings-

teamsene, i de forskellige kommuner, be-

står i dag af repræsentanter fra de forskel-

lige forvaltninger og sektorer, det offentli-

ge system er indrettet i. Der er ikke plads til 

de konkrete praktikere, der kender den un-

ge. Flere henvendelser til Ligeværd peger 

på, at det at sidde overfor så mange frem-

mede mennesker kan være en belastning 

for en ung med særlige behov. Unge med 

særlige behov kan have svært ved at sæt-

te ord på egne udfordringer og styrker. De 

kan derfor have stor glæde og gavn af, at 

de professionelle, som kender dem og de-

res behov, sidder med ved bordet. I forlæn-

gelse heraf kan det forekomme paradok-

salt ikke at inddrage de professionelle prak-

tikere, der kender den unge og skal føre re-

habiliteringsplanens indsatser ud i livet.

Blikket rettes mod beskæftigelse

Et rehabiliteringsteam primære fokus er 

beskæftigelse: Hvordan får vi de unge i 

job? Når det gælder unge med særlige be-

hov, er der ofte flere indsatser i gang – bo-

træning og socialtræning er blot nogle ek-

sempler. Rehabiliteringsteamenes stærke 

fokus på beskæftigelse kan medføre, at 

problemets kerne bliver overset. Hvis der 

fokuseres snævert på beskæftigelse, risi-

kerer man at tabe det tidligere arbejdes re-

sultater på gulvet, som for eksempel de 

kompetencer den unge har udviklet gen-

nem sit STU-forløb. Hvis der ikke er fokus 

på helhedsorientering, kan det i yderste 

konsekvens medføre, at de unge mister 

færdigheder og modet og troen på sig selv. 

KĹs konsulent Sidsel Klarup Bjerrum skri-

ver: ”En af de største udfordringer ved res-

sourceforløbet er fortsat at sikre deltager-

nes motivation”. Og det er måske netop 

her, det er sværest at få ressourceforløbe-

ne til at virke.  

Alt afgørende er, at indsatsen understøtter 

den viden og de erfaringer, der er om de 

unge. En indsats der arbejder frem mod de 

unges mål og drømme for fremtiden, sam-

tidig med at der tages højde for den unges 

udfordringer. Det vil være en indsats, der 

styrker den unges egen motivation. 

vivirk’r
Foreningen af Uddannelsessteder i 

Ligeværd (FUS) har gennem læn-

gere tid drøftet, hvordan uddan-

nelsesstederne kan løfte kvaliteten 

af ressourceforløb for unge med 

særlige behov. Siden loven blev ved-

taget og bragt i anvendelse i kom-

munerne, har det været tydeligt, at 

udfordringerne har været mang-

lende viden om unge med handi-

cap både i jobcentrene og hos de 

virksomheder, hvor de unge skal i 

afklaring og praktik. En anden stor 

udfordring for de unge er overgan-

gen fra uddannelsessted til sagsbe-

handlerne i kommunen. Det har 

vist sig, at netop Ligeværds unge 

har svært ved skiftet og svært ved 

at skabe relationer til nye professi-

onelle eller sagsbehandlere.

Ligeværd har, gennem en tilde-

ling på 5,4 mio. fra Styrelsen for Ar-

bejdsmarked og Rekruttering til pro-

jektet ViVirk’R, fået til opgave at la-

ve nye modeller for samarbejde og 

overlevering af viden og erfaringer. 

Projektet skal udvikle nye videnba-

serede virksomhedsrettede ressour-

ceforløb, hvor netop den særlige vi-

den om de unge, som findes på ud-

dannelsesstederne skal sættes cen-

tralt i spil i forbindelse med ressour-

ceforløb. Fra august i år og frem til 

sommer 2019, vil fire uddannelses-

steder udvikle nye samarbejdsnet-

værk ind i kommuner og til virksom-

heder, med henblik på at udvikle 

modeller for ressourceforløb, der 

kan implementeres i samarbejder 

mellem uddannelsessteder om kom-

muner.


