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Baggrundsnotat om førtidspension

Indledning

Hørsholms udgifter til førtidspension er steget over de senere år, hvor der 
gentagne gange har måttet gives tillægsbevilling.

Administrationen opgjorde primo 2020, at kommunens udgifter til 
medfinansiering af førtidspension er steget fra 42,4 mio. kr. i 2016 til ca. 
53,5 mio. kr. i 2019. Det svarer til en stigning på 11,1 mio. kr. Antallet af 
helårsmodtagere af førtidspension stiger i perioden fra 407 til ca. 421.

Af den samlede stigning på 11,1 mio. kr. skyldes en stigning på ca. 1,5 mio. 
kr. en vækst i antallet af førtidspensionister, mens en stigning på ca. 9,5 
mio. kr. skyldes, at kommunens nettoudgift på den enkelte 
førtidspensionist efter de senere års pensions- og refusionsreformer er 
steget.

Kommunalbestyrelsen besluttede i aftalen om budget 2020-2023 at lade 
gennemføre en konsulentanalyse af førtidspensionsområdet. Af 
budgetaftalen fremgår, at

”Aftaleparterne er enige om at iværksætte en ekstern analyse af 
førtidspensionsområdet. Analysen skal undersøge årsagerne til de 
stigende udgifter på området, herunder sammenhængen til 
ressourceforløb og de øvrige overførselsydelser.

Herudover skal analysen pege på konkrete løsninger, der kan sikre en 
væsentlig reduktion af de stigende udgifter”.

Førtidspension Dato: 03.08.2020

Center for Borger og 
Erhverv

horsholm.dk

Kontakt
Peter Juul Andersen

Centerchef
pja@horsholm.dk

Direkte tlf. 4849 3260



 

2/4

Konsulentanalyse 

Overordnet konklusion vedr. økonomi

Et helt overordnet analyseresultat, for så vidt angår økonomien, er, at ved 
gennemførsel af tiltag til opbremsning af tilgangen til førtidspension vil der 
være borgere, der så skal forsørges på anden måde af kommunen. 
Udgifter ved anden forsørgelse af disse borgere i f.eks. fleksjob eller i en 
periode på ressourceforløbsydelse indebærer, at det samlede potentiale 
for at nedbringe væksten i udgifter er på 0,5-1,0 mio. kr. i 2025.

Konsulentanalysen i øvrigt

Analysen af førtidspensionsområdet gennemført af konsulenthuset 
Marselisborg er baseret på en gennemgang af oplysninger om bl.a. alder, 
ydelsesniveau og refusionsordning for alle kommunens førtidspensionister. 
Endvidere har konsulenterne gennemgået 35 førtidspensionssager og 10 
ressourceforløbssager. Og konsulenterne har gennemgået kommunens 
arbejdsgange og redskaber i økonomistyringen på området.

Rapporten fra Marselisborg foreligger i skrivende stund i udkast. 
Sammenfatning og anbefalinger kan læses i kapitel 2, side 9-14. Ses der på 
de to temaer fra budgetaftalen, kan analyseresultaterne sammenfattes 
således:

1. ”… årsagerne til de stigende udgifter på området, herunder 
sammenhængen til ressourceforløb og de øvrige overførselsydelser”.

Udgifterne til førtidspension frem til 2025 vil stige med 7,4 mio. kr. inkl. 
seniorpension ved en tilgang som i 2017-2019 (35 årligt), jf. scenarie 2.

Konsulentundersøgelsen bekræfter, at udgiftsvæksten på området 
2016-2019 altovervejende skyldes en priseffekt (refusionsomlægning) 
og kun for en lille dels vedkommende skyldes et øget antal 
førtidspensionister, jf. administrationens egne beregninger fra tidligere 
på året.

Priseffekten fortsætter, indtil alle førtidspensionister tilkendt efter 
gamle ordninger har forladt førtidspension.

I årene 2018-2019 ses en vækst i antallet af førtidspensionister. 
Væksten skyldes primært en relativt lav afgang til folkepension, men 
også en særlig indsats i perioden i ældre sager med udsatte ledige mv. 

De senere års vækst i udgifterne vil i nogen grad aftage pga. af en øget 
afgang til folkepension, men der vil fortsat være en stigning.
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2. ”… konkrete løsninger, der kan sikre en væsentlig reduktion af de 
stigende udgifter”.

Der er et potentiale for at reducere stigningen i udgifterne til 
førtidspension med ca. 3,2 mio. kr. frem til 2025. Udgifterne frem til 
2025 vil i stedet stige med 4,2 mio. kr. inkl. seniorpension, hvis vi kan 
reducere tilgangen til et niveau som gennemsnitligt i 2015-2019 (30 
årligt), jf. scenarie 1. Dette endda selv om antallet af førtidspensionister 
så falder.

Ved gennemførsel af tiltag til opbremsning af tilgangen til 
førtidspension vil der være borgere, der så skal forsørges på anden 
måde. Det vurderes ikke, at nogle af disse borgere vil blive 
selvforsørgende.

Den økonomiske gevinst ved, at en borger udnytter sin restarbejdsevne 
i et lille fleksjob – typisk efter et ressourceforløb – fremfor at få tilkendt 
førtidspension, vil være ca. 20.000-50.000 kr. årligt.

Udgifter ved anden forsørgelse af disse borgere i f.eks. fleksjob eller i 
en periode på ressourceforløbsydelse indebærer, at det samlede 
potentiale for at nedbringe væksten i udgifter er på 0,5-1,0 mio. kr. i 
2025.

Opbremsningen af tilgangen til førtidspension vil kræve, at vi følger en 
række anbefalinger, som i højere grad skal sætte os i stand til at 
medvirke til, at borger udnytter sin restarbejdsevne i f.eks. et lille 
fleksjob.

Anbefalingerne vedrører store dele af arbejdet med udsatte ledige og 
vil kræve udvikling af kompetencer hos medarbejderne.

Der ligger således ikke direkte i kommunens beskæftigelses- og 
førtidspensionsbudgetter en stor økonomisk gevinst ved at reducere 
tilgangen til førtidspension.

Der kan dog være andre økonomiske og menneskelige gevinster i, at flere 
borgere bevarer en vis tilknytning til arbejdsmarkedet (f.eks. i fleksjob) og 
derved måske får en bedre livskvalitet og evt. bedre funktion også på 
andre områder.

Økonomistyring

Styring og forudsigelse af regnskab på området besværliggøres af, at 
kommunen ikke har adgang til detaljerede ydelsesoplysninger for borgere 
på førtidspension.

Derfor har Marselisborg hjulpet med at udvikle en nøgletalsbaseret 
opfølgnings- og prognosemodel, som i mangel af præcise data kan 
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forbedre økonomistyringen på området. Dette giver ikke færre udgifter, 
men skal forbedre budgetlægning mv. og forebygge økonomiske 
overraskelser på området.
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 1: Indledning  

 Marselisborg Consulting har i samarbejde med Hørsholm Kommune gennemført en analyse 
af førtidspensionsområdet jf. Kommissorium af 16. januar 2020. I nærværende rapport 
fremstilles fund og resultater af tre delanalyser og i tillæg hertil afleveres en prognosemodel 
til administrationen, som kan anvendes som supplement til budget- og regnskabsopfølgning 
fremadrettet.  

 1.1: Baggrund og formål 

Baggrund Hørsholm Kommune har bedt Marselisborg om at udarbejde en analyse af kommunens før-
tidspensionsområde. Baggrunden for analysen er, at Hørsholm Kommune gennem de sene-
ste 4 år har oplevet en markant stigning i udgifterne til førtidspension. Fra 42,4 mio. kr. i 
2016 til 52,9 mio. kroner i 2019. 

 Hørsholm Kommune har i den forbindelse taget en række væsentlige skridt i forhold til at få 
overblik over årsager til udviklingen i udgifter, og administrationen har blandt andet justeret 
budgetstyringen på området. I den forbindelse peges der på følgende årsager til udgiftsstig-
ningen: 

 1) Faldende refusion (afgang af borgere med høj refusion, tilgang af borgere med lav refu-
sion) 

2) Øget tilgang (antallet af tilkendelser af førtidspensioner er steget de senere år) 
3) Hævet folkepensionsalder1 

 Til trods for administrationens tiltag med henblik på at få bedre styring af området, vurderer 
kommunen samlet set, at der er behov for en ekstern vurdering af førtidspensionsområdet.  

Formål Formålet med analysen af førtidspensionsområdet er således, at kommunen får  
 valideret og kvalificeret de eksisterende budgetredskaber 
 en prognose for udgiftsudviklingen på området de kommende år  
 vurdering af den faglige praksis i sagsforløbene og eventuelle potentialer ift. i højere grad 

at bevare borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet 

 Analysen har i tilknytning til formålet ovenfor opstillet følgende undersøgelsesspørgsmål: 

 Undersøgelsesspørgsmål 

5 undersøgelses-
spørgsmål 

 Hvad er årsagerne til de stigende udgifter på området, herunder sammenhæng til ressour-
ceforløb og øvrige forsørgelsesydelser?  

 Hvordan vurderes hensigtsmæssigheden af kommunens nuværende budgetredskaber ift. 
at foretage sikre budgetopfølgninger og -fremskrivninger? Herunder kvaliteten af data? 

 Hvilken prognose kan opstilles for den økonomiske virkning i de kommende år ved 1) uæn-
dret antal førtidspensionister og 2) hvis tilgangen fortsætter (pris- og mængdeeffekt)?  

 I hvilken grad ses der et potentiale ift. flow og relationer mellem førtidspension, fleksjob, 
ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse og evt. andre ydelser (forbundne kar)? 

 
1 Jf. Kommissorium for analyse af førtidspension samt sagsfremstilling for Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget december 2019. 
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 Er der formelt og reelt anledning til at ændre Hørsholm Kommunes praksis på området, 
således at færre borgersager overgår til førtidspension? 

 1.2: Delanalyser 

 Analysen består af i alt 3 delanalyser som til sammen giver svar på de overordnede under-
søgelsesspørgsmål. Delanalyserne er: 

 1) Data- og udgiftsanalyse samt udvikling af prognosemodel til supplering af kommunens 
budgetlægning og -opfølgning 

2) Analyse af til- og afgangsmønstre samt flow mellem ydelser 
3) Analyse af kvalitet i sagsbehandling og tilkendelser 

 1.3: Metode og datagrundlag  

Ny og gammel 
ordning  

Da refusionsomlægningen trådte i kraft i 2016, steg kommunernes nettoudgifter til førtids-
pensionsområdet alt andet lige. Mens kommuner før refusionsændringen modtog 35-50 
pct. refusion for udgifterne til førtidspensionsområdet medførte refusionsændringerne, at 
jobcenterets refusion til førtidspensionssager tilkendt efter 1. juli 2014 nu faldt i takt med 
varighedslængden. For førtidspensionister med mere end ét år på offentlig ydelse faldt re-
fusionen til 20 pct.  

Priseffekt I praksis betyder dette, at kommunernes nettoudgifter til den enkelte førtidspension stiger 
i takt med, at flere førtidspensionister på gammel refusionsordning når folkepensionsalde-
ren, og flere førtidspensionister på ny refusionsordning kommer til. Den gennemsnitlige ”en-
hedspris” (nettoudgifter pr. førtidspension) stiger dermed år til år.  

Ansvarsfordeling 
øger kompleksite-
ten 

Endvidere blev myndighedsansvaret på førtidspensionsområdet delt mellem kommunen 
(bevilgende myndighed) og Udbetaling Danmark (myndighed ift. beregning og udbetaling af 
førtidspensionen) ved refusionsomlægningens ikrafttrædelse i 2016.   

 I praksis betyder denne sondring mellem bevilgende og udbetalende myndighed, at kom-
munerne i perioden siden januar 2016 ikke har haft direkte adgang til økonomioplysninger 
vedrørende udgiftsudvikling og herunder beløbsstørrelser til førtidspension på cpr.nr. ni-
veau.  

 Alt i alt kan kommunen de facto ikke indhente specifikke oplysninger om den enkelte borger 
og er derfor nødt til at operere med enhedspriser ved budgetopfølgning- og budgetlæg-
ningsprocesser.  

 1.3.1: Usikkerhed ift. enhedspriser   

 Udgiften til den enkelte førtidspensionssag afhænger af en række faktorer (se nedenfor) 
herunder tilkendelsesdato, civilstatus, indtægt, formue, pensionstype og til- og fraflytnings-
mønster. Ved at tage afsæt i ”enhedspriser” er der derfor risiko for at over- og underesti-
mere det reelle udgiftsniveau. Endvidere vil de gennemsnitlige enhedspriser på førtidspen-
sionsområdet stige i takt med at antallet af førtidspensioner på gammel refusionsordning 
falder.  
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 Det er derfor vigtigt løbende at følge og kvalificere de enhedspriser, som kommunen bud-
getlægger ud fra.  

 
Faktor Betydning for: 

Gammel/ny ordning    
Hvorvidt pensionen er tilkendt før eller efter 2003 har betydning for 
ydelsessatsen.  

Civilstatus 
Civilstatus har betydning for: 
• Indtægtsregulering (se nedenfor) 
• Grundbeløb/ydelsessats  

Indtægt/formue  
Ydelsessatsen indtægtsreguleres med afsæt i borgerens indtægt og for-
mue. Indtægtsreguleringen afhænger desuden af borgerens civilstand.  

Personlig- & helbredstillæg 
Førtidspensionister på gammel ordning har mulighed for tillæg til ydel-
sen. 

Enkelt ydelser 
Førtidspensionister på ny ordning har mulighed for at ansøge om en-
keltydelser (Lov om Aktiv Socialpolitik §81).  

Mellemkommunal refusion 

Den mellemkommunale refusion for til/fraflyttere afhænger af tilken-
delsesdatoen: 
 Tilkendt 02-02-2015: Tilkendelseskommunen er betalingsforpligtiget 

seks år fra tilkendelsesdato. Betyder, at kommunen ingen betalings-
forpligtelse har på borgere, der fraflytter kommunen seks år efter, at 
de har fået bevilget førtidspension. Betalingsforpligtelsen overgår 
med det samme til tilflytningskommunen. 

 Tilkendt efter 02-02-2015: Tilkendelseskommunen er betalingsfor-
pligtiget seks år fra fraflytningsdato. Betyder, at fraflytningskommu-
nen har betalingsforpligtelsen seks år frem i tid fra fraflytningsdatoen. 

 

 1.3.2: Datagrundlag til data- og udgiftsanalyse og prognosemodel 

Hørsholm Kom-
munes egne data 

Prognosen for udgiftsudviklingen på førtidspensionsområdet i Hørsholm kommune baseres 
dels på kommunens egne data på individniveau og dels på regnskabsoplysninger fra Dan-
marks Statistik på funktionsområdeniveau.   

KMD Hørsholm har tilvejebragt individspecifikke oplysninger om 477 borgere herunder: 

  CPR-NR (anvendes til at beregne forventet afslutningsdato (folkepension)) 
 Tilkendelsesdato  
 Pensionstype (for sager på gammel ordning)  
 Refusionsprocent  
 Til- og fraflytterdato (anvendes til at beregne start- og slutdato for mellemkommunal re-

fusion)  
 Eventuelt afslutningsårsag (folkepension, afgået ved døden) 
 Aktuelle nettoudgift (for sager tilkendt før 1. juli 2014) 
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Danmarks Statistik Oplysninger om kommunens nettoudgifter til førtidspensionsområdet på ny ordning base-
res på oplysninger fra Danmarks statistik (REG31) og er baseret på enhedspriser. Det vil sige, 
de samlede udgifter i 2019 på funktionsområde 5.48.66 divideret med antallet af førtids-
pensionister på ny ordning i 20192.  

Jobindsats Oplysninger om tidligere til- og afgangsmønster på førtidspensionsområdet baseres på op-
lysninger fra jobindsats.dk. Det samme gør oplysninger om kommunens fordeling af borgere 
i målgrupper og på forsørgelsesydelser, hvilket anvendes til analysen af ’forbundne kar’ og 
eventuelle økonomiske potentialer ved ændret indsatsstrategi. 

 1.3.3: Datagrundlag og metode i forhold til sagsgennemgangen 

 Datagrundlag 

 Datagrundlaget for sagsgennemgangen er de sagsakter, der opsummerer borgerens sag, fx: 

  Borgerens ‘Min Plan’  
 Rehabiliteringsplanens forberedende del 
 Indstillingen fra Rehabiliteringsteamet 
 Rehabiliteringsplanens indsatsdel 
 Journalnotater 
 Lægelige akter   
 Pensionsnævnets akter  

 Sagsakterne indhentes via adgang til følgende systemer: 

  Momentum 
 Acadre  
 Mediconnect 
 Netforvaltning Sundhed 

 Sagsfordeling 

  35 tilfældigt udvalgte førtidspensionssager, som er tilkendt inden for de seneste to år. 
 10 særligt udvalgte ressourceforløbssager, som af kommunen vurderes at være i risiko for 

at overgå til førtidspension. 

 For at sikre at analysen giver et retvisende og repræsentativt billede af den nuværende sags-
praksis i Hørsholm Kommune består stikprøven af i alt 45 sager, der fordeler sig som ovenfor 
angivet. Formålet med at se på igangværende ressourceforløbssager er at undersøge, hvor-
vidt der er anledning til at ændre praksis ift. forløb og indsatser i sager, som vurderes at 
være i risiko for at få tilkendt førtidspension.  

 Undersøgelsens metode 

 Sagsgennemgangen er foretaget med afsæt i Marselisborgs screeningsmodel, som bygger 
på faglige pejlemærker (se afsnit 4) og en prædefineret screeningsskabelon (se bilag). Disse 
er fastlagt i dialog med administrationen forud for igangsættelse af undersøgelsen.  

 
2 Antallet af sager på ny ordning 2019 er baseret op oplysninger tilvejebragt af jobcenteret.  
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 Sagsgennemgangen er foretaget af 3 konsulenter med betydelig socialfaglig og/eller ledel-
seserfaring fra beskæftigelsesindsatsen og speciale inden for sygedagpenge- og kontant-
hjælp og ressourceforløb (førtidspension), herunder med et indgående og ajourført kend-
skab til lovgivning, retspraksis samt Ankestyrelsens anbefalinger. 

 Sagsgennemgangen er systematisk udført med afsæt i screeningsskabelonen i gennemgan-
gen af den enkelte sag. Sagsgennemgangen er desuden foretaget på baggrund af en præde-
fineret trinfølge, som sikrer en ensartet tilgang i læsning af sagen og en nøjagtighed i data-
indsamlingen på tværs af de konsulenter, som har screenet sagerne. Trinfølgen er som føl-
ger: 

 1) Overblik over samtlige tilhørende dokumenter 
2) Første gennemlæsning – overblik over sagsforløbet 
3) Anden gennemlæsning – tidslinje og aktivitetsniveau  
4) Tredje gennemlæsning – fokus på vurderinger og argumentation herfor 

 Screeningens fund og resultater er løbende blevet kontrolleret og valideret i statusmøder 
med de 3 konsulenter, som har gennemført screeningen. Ved statusmøder er de foreløbige 
resultater blevet fremlagt for konsulenterne, som dels har haft mulighed for at forholde sig 
til det overordnede billede og dels har haft mulighed for at uddybe og præcisere deres vur-
deringer. Dermed sikres en ensartethed i den faglige linje i screeningen, som samtidig består 
af unikke faglige vurderinger fra 3 forskellige konsulenter. 

 1.4: Læsevejledning 

 Denne rapport skal ses i sammenhæng til prognoseredskab, der overdrages til Jobcentrets 
ledelse i forbindelse med afleveringen af analysen. 

 Afsnit 2 – Sammenfatter analysens fund og resultater 

 Afsnit 3 – Indeholder analyse af udgiftsudvikling samt fremskrivningen inklusiv forudsætnin-
ger. 

 Afsnit 4 – Beskriver sammenhængen mellem forbundne kar samt begrænsede potentialer 
ved flere borgere i fleksjob 

 Afsnit 5 – Indeholder fund og resultater fra sagsgennemgangen som præciserer potentialer 
ved øget fokus på udvikling af arbejdsevnen hos borgere med funktionsnedsættelse. 

 Bilag 1: Arbejdsgange ift. samarbejde om anvendelse og opdatering af prognosemodellen 
Bilag 2: Bilagsrapport fra sagsgennemgangen af ressourceforløbene 
Bilag 3: Screeningsskabeloner  
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 2: Sammenfatning og anbefalinger  

 1. Årsager til de stigende udgifter på området 

Pris- og mængde-
effekter 

Jobcenteret har oplevet en stigning i udgifter fra 42,4 millioner kr. i 2016 til 52,99 millioner 
kr. i 2019.  Af den samlede stigning på 10,6 millioner kr. kan 1,4 millioner kr. tilskrives et øget 
antal førtidspensionister fra 405 førtidspensionister i 2016 til 418 førtidspensionister i 2019 
(mængeeffekt). De resterende 9,2 millioner kr. skyldes en ”priseffekt” – det vil sige øgede 
enhedspriser, som særligt skyldes refusionsomlægningen i 2016.  

 Analysen viser således, at Hørsholm Kommunes egne beregninger og forklaringer, for så vidt 
angår niveau og årsager til stigningen i udgifter fra 2016 til 2019, er korrekt. 

Supplerende for-
klaringer 

Der ses en markant stigning i antallet af fuldtidspersoner fra 2018-2019, som dels skyldes et 
relativt set højt antal tilkendelser, som dog kan forklares ved to forhold: 1) Jobcentrets del-
tagelse i Beskæftigelsesministeriets indsatsprogram ”Flere skal med”, som har skærpet fo-
kus på ’oprydning’ blandt langvarige kontanthjælpsmodtagere. 2) En opnormering, som i en 
periode har øget centrets kapacitet i forhold til at få afviklet en ophobning af sager. 

 Dels skyldes stigningen, at afgangen fra førtidspension i samme år var relativt lavere end 
sædvanligt, idet kun 19 personer afgik til folkepension eller død. Tilsvarende spænder af-
gangen i de øvrige år fra 31 til 53 personer (gns. 33,5). 

Opbremsning i 
fald i antal førtids-
pensioner 

Nettotilgangen til førtidspension har været faldende siden 2008 – altså allerede forinden 
førtidspensionsreformen. Fra 2008-2012 var nettotilgangen -13,4 pr. år, mens nettotilgan-
gen i perioden 2014-2019 steg til -2,8 fuldtidspersoner pr. år. Der ses således en opbrems-
ning i faldet af førtidspensionister, som sammen med stigningen 2018-2019 kan vække be-
kymring for om tendensen er ved at vende.  

 2. Fremskrivning af pris- og mængeudviklingen de kommende år 

Til- og afgangs-
mønstre 

Fremskrivningen af pris- og mængeudviklingen på førtidspensionsområdet i Jobcenter Hørs-
holm er baseret på antagelser om til- og afgangsmønstre på området.  

 For sager på gammel ordning (tilkendt før 1. juli 2014) er afgangsmønsteret betinget af før-
tidspensionisternes alder og dennes afstand til folkepension. Der vil derfor være en naturlig 
fluktuation i afgangen fra gammel ordning i overslagsårene. For sager på ny ordning spiller 
både til- og afgangsmønsteret ind.   

 Marselisborg har regnet på to scenarier for til- og afgangsmønsteret i Hørsholm Kommune i 
overslagsårene 2020-2025. Scenarierne er bygget på viden om til- og afgangsmønsteret i 
perioden 2015-2019: 

Scenarie 1: Stig-
ning på 4,2 mio. 
kroner 

Scenarie 1: Nedre kvartil: Viser udgiftsudviklingen såfremt tilgangen ”bremses” og bringes 
på niveau med tilgangsmønsteret i 2015-2019 (30 tilkendelser årligt). I scenariet vil antallet 
af førtidspensionister falde fra 432 fuldtidspersoner i 2020 til 425 fuldtidspersoner i 2025.   
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 Til trods for faldet i fuldtidspersoner vil kommunens udgift stige 4,2 mio. kroner til 59,31 
mio. kroner i 2025. Det skyldes, at den gennemsnitlige enhedspris stiger fra 127.000 kroner 
årligt til 140.000 kroner årligt. 

Scenarie 2: Stig-
ning på 7,4 mio. 
kroner 

Scenarie 2: Nedre kvartil: Viser udgiftsudviklingen såfremt tilgangsmønsteret i 2020-2025 
følger niveauet i 2017-2019 (35 tilkendelser årligt). I scenariet vil antallet af førtidspensioni-
ster stige fra 432 fuldtidspersoner i 2020 til 445 fuldtidspersoner i 2025.  

 I dette scenarie stiger kommunens udgift med 7,4 mio. kroner frem mod 2025.  

 Scenarieberegningerne tydeliggør vigtigheden af at udnytte de potentialer, der er for at fast-
holde borgere med begrænset arbejdsevne i en tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette skal 
naturligvis være meningsfuldt. 

 Særligt ift. seniorpension  

Ny seniorpension Seniorførtidspensionsordningen blev pr. 1. januar 2020 erstattet af den mere lempelige se-
niorpensionsordning som vil medføre at flere nedslidte borgere kan trække sig ud af arbejds-
markedet. Beskæftigelsesministeriet anslår i aftaleteksten, at cirka 17.150 personer vil være 
omfattet af seniorpensionsordningen inden udgangen af 2023 – hvoraf 11.300 anses som 
”nettotilgang”. Det vil sige i alt 11.300 personer, som ved fraværet af den nye ordning hver-
ken ville have være berettiget til førtidspension eller seniorførtidspension.  

 For Hørsholm Kommune svarer denne nøglefordeling til, at jobcenteret vil tilkende cirka 10 
seniorpensioner årligt hvoraf 6 af disse borgere ville have modtaget førtidspension i fravæ-
ret af den nye seniorpensionsordning3. I alt forventes en ”nettotilgang” på 4 seniorpensioner 
årligt.    

 Tilgangen til seniorpensionsordningen forventes at medføre en merudgift på 2,7 mio. kr. 

 Pr. 1. januar 2021 overgår administrationen og tildelingen af seniorpension fra kommunerne 
til ATP. Det er derfor endnu vigtigere for budgetlægningsprocessen at, kommunen følger 
tilgangen til seniorpensionsordningen.  

 Samlet forventet udgiftsudvikling  

Forventet samlet 
udgift i 2025: 62 
mio. kroner 

Samlet set vurderes det således, at jobcenteret står overfor en udgiftsstigning på minimum 
6,9 millioner kroner (heraf 4,2 mio. til førtidspensioner og 2,7 til seniorpensioner). Den sam-
lede udgift forventes således baseret på Scenarie 1 at beløbe sig til 62 millioner kroner i 
2025.  

 3. Mindre potentiale ved bevilling af flere fleksjob og ressourceforløb 

Forsørgelsestryk 
og forbundne kar 

Analysen finder i øvrigt, at der er et fagligt samt et mindre statistisk potentiale for at øge 
antallet af borgere, som bevilges fleksjob og ressourceforløb. Det økonomiske potentiale 
ved at bevillige flere fleksjob- og ressourceforløb fremfor førtidspensioner er dog 

 
3 Antallet af seniorførtidspensioner i Hørsholm Kommune er baseret på en antagelse om, at Hørsholm Kommunes andel af seniorpensioner 
er tilsvarende kommunens andel af det samlede antal førtidspensioner på landsplan.  
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begrænset. Dette skyldes, at udgifterne til fleks- og ressourceforløbsydelse både omfatter 
driftsudgifter (konto 6 midler), aktiveringsudgifter og forsørgelsesudgifter.  

 Afhængigt af antallet af timer i fleksjobbet findes et økonomisk potentiale på 47.000-52.000 
kr. årligt ved en forskydning fra førtidspension til fleksjob, mens en forskydning fra førtids-
pension til ressourceforløb vil give et økonomisk potentiale på 21.000-29.000 kr. årligt pr. 
førtidspensionist.  

Mindre økonomisk 
potentiale 

Overgår 5 personer til fleksjob frem for førtidspension er ’gevinsten’ ca. 250.000 kroner pr. 
år inklusive forsørgelsesudgifter til en gennemsnitlig periode på ledighedsydelse (i Hørsholm 
46 uger), som er den forsørgelsesydelse borgeren modtager som ledig fleksjobvisiteret. Jo 
hurtigere borgeren ansættes i fleksjob, jo større vil kommunens gevinst være. 

Livskvalitet Derudover viser talrige undersøgelser, at der er risiko for (yderligere) marginalisering og en-
somhed blandt førtidspensionister4. Derfor bør det menneskelige potentiale ved at fast-
holde en tilknytning til arbejdsmarkedet ligeledes medtænkes, idet undersøgelser viser, at 
arbejdsevnen er dynamisk, og at der er stor livskvalitet forbundet med at være del af ar-
bejdsfællesskaber5.  

 4. Viden fra sagsgennemgangen 

Stikprøve af 45 sa-
ger 

Der er gennemgået 35 tilfældigt udvalgte førtidspensionssager, som er bevilget indenfor de 
seneste 2 år, svarende til omtrent halvdelen af pensionssagerne i perioden. Derudover er 
der gennemgået 10 igangværende ressourceforløbssager. Det skal derfor understreges, at 
konklusionerne i nærværende rapport udelukkende baseres på mønstre og tendenser i de 
gennemgåede sager. Dermed kan der være nuancer og forhold i sagspraksis i Hørsholm, som 
ikke får tilstrækkelig anerkendelse her. 

Højt uddannelses-
niveau 

Sagsgennemgangen viser, at borgerne generelt har et højt uddannelsesniveau, ligesom 
mange har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet forinden deres kontakt til job-
centret. 

 Næsten alle har fysiske skavanker og over halvdelen har både fysiske og psykiske lidelser, 
herunder fylder massivt alkoholmisbrug med følgeskader, hvilket komplicerer sagsforlø-
bene. Der er dermed tale om borgere med komplekse og for flertallets vedkommende inva-
liderende fysiske og/eller psykiske lidelser, som berettiger til førtidspension. 

Høj andel fra nor-
malindsatsen 

I 1/3 af sagerne er førtidspensionen tilkendt til borgere, som kommer direkte fra sygedag-
penge og således har et forholdsvis kort sagsforløb bag sig. 1/3 af sagerne er tilkendt til 
borgere, som kommer direkte fra kontanthjælp, og disse sager kendetegnes ved oftest at 
være meget langvarige og komplekse. 2/3 af de tilfældigt udvalgte sager går således direkte 
fra ’normalindsatsen’ til førtidspension. Der er tilsvarende få sager, som kommer fra res-
sourceforløb.  

 
4 Eksempelvis Regionernes Sundhedsprofiler 
5 En undersøgelse foretaget af Dansk Arbejdsgiverforening viser, at der i 2015 var 4.200 førtidspensionister på landsplan, der tjente mellem 
10.000 og 50.000 kroner. De havde dermed en gennemsnitlig årlig arbejdstid på 282 timer, svarende til ca. 6 timer om ugen. 
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 Det kan være tilfældigheder i udtrækningen af sagerne, men det bør være et opmærksom-
hedspunkt, at førtidspension som hovedregel ikke tilkendes uden at borgers arbejdsevne 
har været forsøgt udviklet i ressourceforløb (eller jobafklaringsforløb). 

26 pct. af de gen-
nemgåede sager i 
målgruppen for 
fleksjob 

I 26 pct. af de gennemgåede sager (9 ud af 35 sager) vurderes der at have været alternativer 
til bevilling af førtidspension, fx i form af fleksjob eller småjob6, hvor borgeren er ansat på få 
timer. I disse sager er der både forhold i den lægelige dokumentation og i sagens akter, der 
peger på, at borgerne givet deres erhvervserfaring, uddannelsesbaggrund og funktionsni-
veau meningsfuldt ville kunne varetage skånsomme arbejdsopgave i et fleksjob/småjob og 
herunder også profitere af at deltage i et arbejdsfællesskab. 

 5. Vurdering af kvaliteten i sagsbehandlingen 

Rettidighed over-
holdt i flertallet af 
sagerne 

Der ses overordnet en sagspraksis, hvor de processuelle forhold er overholdt. Det vil sige, at 
der foretages opfølgning i sagen som lovgivningen foreskriver, og der iværksættes aktive 
tilbud, som vurderes at være relevant for borgerens situation. 

 Til trods herfor efterlyses der med afsæt i sagsgennemgangen en beskæftigelsesindsats med 
mere fokus på udvikling af borgernes arbejdsevne. 

 Sagsgennemgangen peger overordnet på følgende forhold, som vurderes at have betydning 
for, at nogle sager bevæges mod førtidspension, selv om der burde være andre muligheder: 

Belyst ud fra be-
grænsninger 

 Der ses en tendens til, at sagerne belyses ensidigt ud fra et begrænsende perspektiv. Dvs. 
at borgers begrænsninger kortlægges og dokumenteres, imens ressourcer og kompeten-
cer ikke belyses. 

  Borgers samlede erhvervserfaring bringes for sjældent i spil ift. afdækning af de sekun-
dære kompetencer, som det har bibragt borgeren – og som måske kan bringes i spil. 

Arbejdsprøvning 
frem for udvikling 
af arbejdsevnen 

 Virksomhedsrettede indsatser har ofte karakter af arbejdsprøvning, som gennemføres 
sidst i sagsforløbet mhp. at underbygge og dokumentere borgers manglende arbejdsevne, 
hvilket primært bliver et sagsskridt ift. indstilling til førtidspension. 

  På baggrund af ovenstående ses det kun i begrænset omfang i sagerne, at der arbejdes 
med udvikling af borgers arbejdsevne. 

  Afdækningen af sagen ud fra et begrænset ressourcesyn betyder samtidig, at sagsbehand-
ler kommer til at stå svagt i argumentationen med borger, pårørende og evt. læge, idet 
der ikke er en faglig ’modvægt’ og eksempler på borgers ressourcer og de muligheder, der 
findes i lovgivningen for at kompensere for funktionsnedsættelse i en arbejdssammen-
hæng via hjælpemidler, arbejdspladsindretning og anden støtte. 

Bevillingerne hvi-
ler tungt på de læ-
gelige vurderinger 

De lægefaglige vurderinger kommer dermed til at veje tungt i sagerne og i bevillingspraksis, 
hvor socialfaglige vurderinger og anvendelse af de lægelige beskrivelser kun i begrænset 
omfang sættes i forhold til borgerens muligheder på arbejdsmarkedet – fx med handicap-
kompenserende ordninger. 

 
6 Forskellen på fleksjob og småjob er, at ved fleksjob suppleres borgerens indtægt med flekslønstilskud fra kommunen, imens småjob er job 
på få timer – uden anden indtægt. Se i øvrigt note 5 ovenfor. 
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 Dermed vurderes en justering af den beskæftigelsesfaglige tilgang at være en forudsætning 
for at indfri potentialerne for, at flere borgere opnår tilknytning til arbejdsmarkedet, evt. i 
et fleksjob. 

Førtidspension 
kan være det ene-
ste rigtige 

Det skal samtidig fremhæves, at uanset en arbejdsmarkedsrettet indsats er der borgere, for 
hvem førtidspension er det eneste rigtige, og disse borgeres ret til førtidspension skal na-
turligvis imødekommes.  

 2.1: Anbefalinger 

 Overordnet betragtet ligger Hørsholm Kommunes andel af førtidspensionister på et fornuf-
tigt leje, når der sammenlignes med landet som helhed, med nabokommuner og med kom-
muner med samme rammevilkår. 

 Anbefalingerne i det følgende omhandler derfor kun to forhold: 

 1. Optimering af budgetstyringen og herunder samarbejdet mellem jobcenter og økonomiaf-
deling 

2. Udvikling af den faglige linje i beskæftigelsesindsatsen med henblik på, at flere borgere i 
jobcentret opnår eller bevarer en tilknytning til arbejdsmarkedet 

 Optimering af budgetstyring og samarbejde mellem jobcenter og økonomiafdeling 

Løbende opfølg-
ning og ajourfø-
ring af prognose-
model 

Analysen viser, at udgiftsudviklingen i høj grad skyldes ’ustyrbare’ forhold som afgangsmøn-
stre, stigning i enhedspriser samt introduktion af seniorpension. Erfaringen fra Hørsholm 
Kommune viser, at førtidspensionsområdet netop derfor kan ’gemme’ på ubehagelige over-
raskelser. 

Det anbefales derfor, at kommunens budgetlægning baseres på såvel mængde- som pris-
fremskrivning, og at såvel tilgangs- som afgangsmønstre følges tæt og opdateres løbende i 
prognosemodellen. Det gælder naturligvis tilkendelser, men det gælder også til- og fraflyt-
ning samt dødsfald og afgang til folkepension. En tæt opfølgning sikrer, at prognosen bliver 
mere ’træfsikker’ - ikke mindst i det indeværende år men også i overslagsårene. 

 Endvidere anbefales det, at jobcenteret følger til- og afgangsmønsteret tæt med henblik på 
at sikre, at jobcenteret får indkrævet mellemkommunal refusion for tilflyttere såfremt seks 
års reglen tillader dette.   

Tæt samarbejde 
mellem jobcenter 
og økonomiafde-
ling 

Forudsætningen for en kvalificeret budgetproces er, at den foregår i et tæt samarbejde mel-
lem økonomiafdelingen og jobcentret, således det sikres, at den beskæftigelsesfaglige viden 
om udvikling på området, herunder ændringer i lovgivning og refusionspraksis, formidles til 
økonomiafdelingen og indarbejdes i budgetlægningen på baggrund af fælles dialog om rele-
vante og saglige forudsætninger, som løbende kan gøres til genstand for budgetopfølgnin-
gen. 

 Der bør ligeledes pågå et tæt samarbejde om budgetopfølgningen, så det også her sikres, at 
begge parter følger med i, hvorvidt forudsætningerne for budgettet holder, eller om der er 
antagelser, som bør justeres – eller om den faglige linje i jobcentrets praksis bør skærpes.  
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Nye arbejdsgange Som led i denne analyse er der i samarbejde med Hørsholm Kommune udarbejdet arbejds-
gange, der beskriver samarbejdet mellem økonomiafdeling og jobcenter i forbindelse med 
budgetlægning og opfølgning. (Se Bilag 1) 

 Udvikling af den faglige linje i beskæftigelsesindsatsen 

 Det anbefales, at den faglige linje i jobcentret udvikles med fokus på et mere arbejdsmar-
kedsrettet indhold i sagsforløbene. Med ’faglige linje’ menes den ramme inden for hvilken 
god sagsbehandlingspraksis kan udfoldes. Den faglige linje er således summen af de faglige 
pejlemærker, retningslinjer og arbejdsgange, der karakteriserer den faglige praksis på om-
rådet. Som del af denne faglige linje anbefales det,  

  at der stilles krav til, at en helhedsorienteret vurdering af sagen indeholder flere oplysnin-
ger fra forskellige sider (læger, opkvalificeringsaktiviteter, virksomhedspraktikker, men-
torforløb, jobsamtaler mv.), som til sammen giver et samlet billede at tage stilling ud fra – 
således vil borgers oplevelse af situationen eller en lægelig status ikke isoleret set være 
tilstrækkeligt i de fleste tilfælde  

 CV, kompetenceafdækning og beskæftigelsesrettede aktiviteter 

  At CV og øvrig afdækning af borgers jobrettede ressourcer og kompetencer indgår som en 
væsentlig del af oplysningen af sagen, således det fremgår, hvilke arbejdsopgaver borger 
kan løse selv eller med støtte  

 At borgers tilknytning til arbejdsmarkedet indtager en central rolle i såvel samtaler som i 
tilrettelæggelsen af forløbets aktiviteter. 

 At fokus på at arbejde med parallelitet i sagsforløbet skærpes, således at virksomheds-
praktik kan iværksættes tidligere i forløbene evt. kombineret med støttende indsatser. 

 At der følges tæt op på progression og skånehensyn i forbindelse med virksomhedsprak-
tikker, som iværksættes med et klart formål. 

 Mål og plan 

  At der i udgangspunktet arbejdes med retningssættende mål i alle sager – gerne konkrete 
jobmål, selv om borgere ikke forventes at kunne arbejde fuld tid 

 At der defineres faglige standarder for borgerens Min Plan, som skal beskrive både mål og 
plan for forløbet  

 At styrke arbejdet med rehabiliteringsteamets indstilling, således at den dels bliver mere 
arbejdsmarkedsrettet og dels i højere grad kan anvendes som basis for det videre forløb 

 At der defineres faglige pejlemærker for ressourceforløb og udarbejdelsen af en indsats-
plan med konkrete mål og delmål for at styrke borgers arbejdsevne og arbejdsmarkedstil-
knytning, f.eks. gennem brug af SMART-mål 

 At der defineres faglige standarder for afrapportering/evaluering fra de aktive tilbud som 
borger har været i, og at dette indsamles og anvendes systematisk i planlægning af det 
videre forløb 

 Kompetenceløft til medarbejderne 

  Det anbefales på den baggrund at gennemføre et kompetenceudviklingsforløb for medar-
bejderne, som indbefatter metoder og redskaber, der kan understøtte dem i at udmønte 



 

  
Projekt: Analyse af førtidspensionsområdet, August 2020                                                                         15 

den nye faglige praksis som er skitseret ovenfor. Det kunne eksempelvis være undervis-
ning i jobrettede samtaler, hvor anvendelse af CV og ABC-metoden foldes ud med henblik 
på at give borgeren en målrettet og samtidig motiverende rådgivning, der skaber tro på 
mulighederne på arbejdsmarkedet, selv om borgenes forudsætninger har ændret sig 

 Kompetenceudviklingen bør desuden indeholde elementer, der dels styrker sagsbehand-
lernes kompetencer til at arbejde med mål og delmål og dels deres formidlingsevner ift. 
at udarbejde planer, som både borgere og kollegaer let kan arbejde videre med 

 Kompetenceudviklingen bør desuden indeholde kilder til viden om arbejdsmarkedet, så 
planerne bliver realistiske og omsættelige i praksis. 

 Faglig ledelse og opfølgning 

  Et sidste element i anbefalingerne omhandler en styrkelse af den faglige ledelse i perio-
den, hvor implementeringen af den nye faglige linje pågår. 

 Det kan eksempelvis gennemføres ved systematisk sagssparring fra leder med henblik på 
at kvalitetssikre indhold i samtaler, samt sikre kvalitet og ensartet systematik i medarbej-
dernes dokumentationspraksis. 

 
  



 

  
Projekt: Analyse af førtidspensionsområdet, August 2020                                                                         16 

 
7 Vallensbæk: 2,2 pct., Dragør: 2,3 pct., Gentofte: 2,3 pct., Allerød: 2,5 pct., København: 2,5 pct. og Lyngby-Taarbæk: 2,8 pct. l 

 3: Fremskrivning af udgifter til førtidspensionsom-
rådet  

 I dette afsnit beskrives dels udviklingen i udgifter og antallet af sager 2008-2019 samt den 
forventede udvikling i antallet af sager og udgifter 2020-2025 via en fremskrivningsmodel.  

 Fremskrivningen af jobcenterets udgifter til førtidspensionsområdet tager afsæt i antagelser 
om til- og afgangsmønstre samt enhedspriser for udgiften til førtidspensionister på ny ord-
ning. Nøjagtigheden af de fremskrevne udgifter er derfor betinget af, at til- og afgangsmøn-
ster samt enhedspriser (nye sager) på førtidspensionsområdet forbliver uændret set ift. ni-
veauet i 2019.  

 Marselisborg anbefaler derfor, at fremskrivningsmodellen løbende og som minimum en 
gang årligt opdateres ift. antagelserne om til- og afgangsmønstre samt enhedspriser for sa-
ger på ny ordning.  

 3.1: Udvikling i antallet af sager 2008-2019 

Fald på 112 fuld-
tidspersoner fra 
2008-2019 

Hørsholm Kommune har et af landets 
mest favorable rammevilkår på førtids-
pensionsområdet og ligeledes et af de 
laveste forsørgelsestryk. I 2019 mod-
tog 2,9 pct. af befolkningen i Hørsholm 
Kommune førtidspension. Der er kun 
seks kommuner i landet med et lavere 
forsørgelsestryk7. 
 
Ses der på udviklingen i antallet af før-
tidspensionister i Hørsholm Kommune 
i perioden 2008-2019 ses det, at Hørs-
holm Kommune har haft et fald på i alt 
112 personer.  
 
Fra 2018-2019 er antallet af førtids-
pensionister i kommunen dog steget 
med 10 personer, hvilket dels skyldes 
en stigning i antallet af tilkendelser, 
dels skyldes, at færre er afgået til fol-
kepension i samme år. 

Figur 1: Udvikling i antal sager 

  

Anm: Figuren viser udviklingen i antallet af førtidspensionister 

samt antallet af tilkendelser i Hørsholm kommune i perioden 2008-

2019. Kilde: Antal fultidspersoner & antal tilkendelser, jobind-

sats.dk. 

 Sammenlignes udviklingen i antal førtidspensionister og antal tilkendelser fra 2014-2019 i 
Hørsholm Kommune med udviklingen i tre nabokommuner (Allerød, Fredensborg, Ruders-
dal), ses det, at Hørsholm Kommune har fulgt udviklingen i de øvrige kommuner ift. antal 
fuldtidspersoner i 2014-2017. Efter 2017 stiger antallet af fuldtidspersoner i højere grad i i 
Hørsholm Kommune sammenlignet med de øvrige kommuner (se figur nedenfor). 
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 Figur 2: Indekseret udvikling i antal fuldtidsperso-
ner 

Figur 3: Indekseret udvikling i antal tilkendelser 

 

  

 Anm: Figur 2: Viser den indekserede udvikling i antallet af førtidspensionister i henholdsvis Hørsholm kommune og i klyngen (Allerød, 

Fredensborg og Rudersdal) i perioden 2014-2019. 2014 er anvendt som reference år. Kilde: Antal fultidspersoner, jobindsats.dk.  

Figur 3: Figuren viser den indekserede udvikling i antallet af tilkendelser i henholdsvis Hørsholm kommune og i klyngen (Allerød, 

Fredensborg og Rudersdal) i perioden 2014-2019. 2014 er anvendt som reference år. Kilde: Antal tilkendelser, jobindsats.dk. 

 Ses der på udviklingen i antallet af tilkendelser i Hørsholm og de tre nabokommuner ses det 
dog, at klyngen i gennemsnit har oplevet en større stigning i antallet af tilkendelser fra 2014-
2019 sammenlignet med Hørsholm.  

Afgangsmønstre 
kan ’mudre’ bille-
det 

Stigningen i antallet af fuldtidspersoner kan derfor ikke udelukkende tilskrives flere tilken-
delser, men må ses i sammenhæng med afgangsmønstre, som kan fluktuere mere år til år 
end selve tilkendelserne. Det ses tydeligt i perioden 2015-2016, hvor antallet af tilkendelser 
stiger fra et lavt niveau på 26 personer i 2015 til 29 i 2016, imens antallet af fuldtidspersoner 
falder fra 433 til 405. 

Mellem 29 og 31 
tilkendelser i gen-
nemsnit 

Ses der endvidere på det gennemsnitlige antal tilkendelser i perioden 2008-2019 ligger 
spændet mellem 29,4 og 31,4 tilkendelser årligt, såfremt der korrigeres for det ekstremt 
lave antal tilkendelser i 2013, hvor Reform af førtidspension og fleksjob blev implementeret. 
I samme periode har der været henholdsvis 4 år med et højere antal tilkendelser end gen-
nemsnittet og 4 år med et lavere antal tilkendelser end gennemsnittet (se figur 3). 

Tilkendelser er et 
vigtigt nøgletal at 
følge 

Antallet af tilkendelser bør derfor være et vigtigt nøgletal i såvel den ledelsesmæssige som 
den budgetmæssige opfølgning, hvilket naturligvis skal suppleres med viden om og forvent-
ninger til afgangsmønstre, som ikke på samme måde som tilkendelsespraksis lader sig på-
virke af ændringer i den faglige linje. 

Tilgang kan være 
udtryk for priorite-
ring af området   

Årsagen til stigningen i tilkendelser de senere år i såvel Hørsholm som i sammenlignings-
kommunerne kan skyldes kommunernes deltagelse i indsatsprogrammet ”Flere skal med”, 
som har haft målrettet fokus på ’oprydning’ i gruppen af langvarige kontanthjælpsmodta-
gere. Suppleret med en opnormering til kontanthjælpsområdet i Hørsholm, formodes det at 
have haft den effekt, at flere sager er blevet færdigbehandlet og afsluttet til førtidspension. 
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8 Det er samme konklusion, som forvaltningen også er nået frem til i analysen af årsagerne til den øgede udgift. Fremgår af kommissoriet og opgavebeskrivelsen til denne analyse. 

Ikke ’ny normal’ Såfremt ovenstående forklaring er valid, må det alt andet lige også antages, at antallet af 
tilkendelser i 2019 var kunstigt høj og ikke et udtryk for ’en ny normal’.  

 3.2: Udvikling i udgifter 2008-2019 Figur 4: Udvikling i nettoudgifter til førtidspension 

I perioden 2008-2019 har Jobcenter 
Hørsholm oplevet en nedgang i udgif-
terne til førtidspensionsområdet fra 
56,3 millioner kr. i 2008 til 52,9 millioner 
kr. i 2019. 
 
Den fluktuerende udvikling i årene 
2008-2019 skal dels ses i lyset af førtids-
pensionsreformen i 2013, som medførte 
et fald i antallet af førtidspensionister 
samt refusionsomlægningen i 2016 som, 
alt andet lige, medførte øgede kommu-
nale nettoudgifter til den enkelte før-
tidspensionist. 
 
Ses der isoleret på udviklingen de sene-
ste år, ses det, at jobcenteret har haft 
en stigning fra 42,4 millioner kr. i 2016 
til 52,9 millioner kr. i 2019.  

 

lAnm: Figuren viser udviklingen i kommunens nettoudgifter til før-

tidspensionsområdet i Hørsholm Kommune fra regnskab 2008-

2019. Kilde: Danmarks statistik, REGK100. Udgifterne er baseret på 

regnskabsoplysninger for funktionsområderne: 5.48.68, 5.48.69, 

5.48.70.  

 I alt en merudgift på 10,5 millioner kr. Af den samlede stigning på 10,6 millioner kr. kan 1,4 
millioner kr. tilskrives et øget antal førtidspensionister (mængeeffekt - fra 405 førtidspensi-
onister i 2016 til 418 førtidspensionister i 2019). De resterende 9,2 millioner kr. skyldes en 
”priseffekt” – det vil sige øgede enhedspriser, som særligt skyldes refusionsomlægningen i 
20168.  
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Forventet stigning 
på 10 pct. i en-
hedspriserne de 
kommende 5 år 

Som det fremgår af figur 5, er jobcen-
trets gennemsnitlige årlige nettoudgif-
ter pr. førtidspensionist steget fra 
104.800 kr. i 2016 til 126.700 kr. i 
2019. 
 
I takt med at antallet af førtidspensio-
nister på gammel refusionsordning 
når folkepensionsalderen, og flere før-
tidspensioner på ny ordning kommer 
til, vil jobcenteret enhedspriser- og 
nettoudgifter fortsat stige.   
 
 
Over de næste 5 år anslås det, at job-
centerets førtidspensionister på gam-
mel refusionsordning går fra at fylde 
70 pct. af den samlede bestand til at 
fylde 44 pct. af den samlede bestand.  

 

Figur 5: Udvikling i enhedspriser 2008-2019 

Anm: Figuren viser udviklingen i kommunens enhedspriser på før-

tidspensionsområdet i Hørsholm Kommune fra regnskab 2008-

2019. Kilde: Danmarks statistik, REGK100. Udgifterne er baseret på 

regnskabsoplysninger for funktionsområderne: 5.48.68, 5.48.69, 

5.48.70. samt antal førtidspensionister (jobindsats.dk).  

 Det vil medføre en 10 pct. stigning i enhedspriserne fra de aktuelle 126.700 kr. til 139.800 
kr. årligt pr. førtidspensionist. 

 3.3: Forudsætninger og antagelser  

 3.3.1: Gammel ordning 

Refusion på gam-
mel ordning   

Sager på ”gammel ordning” om-
fatter alle førtidspensionist sa-
ger i Hørsholm Kommune, som 
er tilkendt før 1. juli 2014.  
 
Jobcenteret har aktuelt (juni 
2020), 264 sager tilkendt før 1. 
juli 2014.  
 
Inden udgangen af året forven-
tes 8 at overgå til folkepension. 
Kommunen modtager en stats-
lig refusion på 50 pct. for sager 
tilkendt inden 1. juli 1999, mens 
kommunen modtager statslig 
refusion på 35 pct. på sager til-
kendt efter 1. juli 1999.  

Infoboks: Mellemkommunal refusion 
Når en borger, som allerede er tilkendt førtidspen-
sion, tilflytter en kommune, kan kommunen modtage 
kommunalrefusion fra tilkendelseskommunen med 
afsæt i ”seksårsreglen” jf. Lov om kommunernes fi-
nansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kom-
munerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskas-
serne §37 & 30.  
 
Seksårsreglen afhænger af tilkendelsesdatoen: 
 For førtidspensioner tilkendt før 2. februar 2015 er 

tilkendelseskommunen betalingsforpligtiget i seks 
år fra tilkendelsesdatoen 

 For førtidspensioner tilkendt efter 2. februar 2015 
er tilkendelseskommunen betalingsforpligtiget i 
seks år fra fraflytningsdato  
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9 Kommunen havde udgifter på 20.091.000 kr. i 2019 og 127 personer på ny ordning. Det giver en enhedspris på 158.196 kr. årligt og 13.183 kr. pr. måned. Kilde: Danmarks 
Statistik og jobcenteret eget overblik over antal sager.  

Aktuelle enheds-
priser 112.382 kr. 
pr. år/borger  

Kommunen har en gennemsnitlig nettoenhedspris på 9.365/112.382 kr. månedligt/årligt pr. 
førtidspensionist på gammel ordning. Nettoudgiften er kommunens udgift efter indtægts-
regulering og statslig refusion.  

Afgang til folke-
pension 

Med afsæt i førtidspensionisternes alder og forventet folkepensionsalder forventes det, at 
der i gennemsnit afgår 15 førtidspensionister årligt i løbet af de næste fem år. I alt forventes 
antallet af førtidspensioner på gammel ordning at være faldet til 177 inden udgangen af 
2025.  

Ingen mellemkom-
munal refusion  

Da den mellemkommunale refusion for sager tilkendt før 2. februar 2015 løber seks år fra 
tilkendelsesdato udløber muligheden for mellemkommunal refusion for til- og fraflyttere på 
gammelordning 1. juli 2020. Jobcenteret er dermed betalingsforpligtiget overfor samtlige 
tilflyttere, mens betalingsforpligtigelsen ophører for samtlige fraflyttere. Det antages, at an-
tallet af til- og fraflyttere i oversalgsårene vil udligne hinanden og der dermed hverken vil 
være en besparelse eller merudgift som følge af til- og fraflytning.  

 3.3.2: Ny ordning 

Refusion på ny 
ordning   

Sager på ”ny ordning” omfatter alle førtidspensionist sager i Hørsholm Kommune, som er 
tilkendt efter 1. juli 2014. Disse sager følger refusionstrappen med en statslig refusion fra 80 
til 20 pct. Bruttoudgiften er betinget af borgerens civilstatus og formue (indtægtsregulering).   

Aktuelle bestand 
og enhedspriser 

I Hørsholm Kommune forventes der i 2020 at være 173 førtidspensionssager. Inden udgan-
gen af 2025 forventes dette tal at være steget til 239-259 sager. 

 Kommunen er aktuelt berettiget til mellemkommunal refusion på 10 sager. Kommunen vil 
være betalingsforpligtiget til 8 af sagerne inden udgangen af 2025.  

158.196 kr.  år/ 
borger (ny ord.) 

Med afsæt i data om udgifter (regnskab 2019) og bestand (jobindsats.dk 2019) antages en 
nettoenhedspris på 13.183/158.196 kr. månedligt/årligt pr. førtidspensionist på ny ordning9.  

 3.3.3: Seniorpension  

 Den 20. december 2019 vedtog folketinget lovforslag om seniorpension. Seniorpension er-
stattede pr. 1. januar 2020 seniorførtidspensionen med mere lempelige krav for muligheden 
for seniorpension til nedslidte borgere, som nærmer sig folkepensionsalderen.  

 Seniorpensionen er målrettet nedslidte borgere, som har mindre end seks år til folkepensi-
onsalderen, har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet (+20-25 års sammenlagt 
beskæftigelse) og som har en arbejdsevne på under 15 timer ugentligt (vurderet ift. seneste 
job).  

 Forventet antal seniorpensioner på landsplan  

 I aftaleteksten fra maj 2019 anslår Beskæftigelsesministeriet, at der på landsplan vil være 
17.150 personer i seniorpensionsordningen når ordningen er fuldt indfaset i 2023. En andel 
af disse borgere anslås at være borgere, som enten ville have modtaget seniorførtidspension 
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10 Kilde: Fleksjob efter ny ordning. Antal forløb og personer fordelt på gennemsnitlige ugentlige arbejdstimer, Jobindsats.dk 
 

eller førtidspension pr. tidligere gældende regler. Dette efterlader 11.300 personer i ”net-
totilgang” – det vil sige, personer som forventes at trække sig ud af arbejdsmarkedet via 
seniorpensionsordningen, som ikke ville have den mulighed inden for de tidligere regler. 

 Antal forventet seniorpensioner i Hørsholm Kommune  

 På landsplan var der i 2019 209.066 personer, som var 
tilkendt førtidspension. 0,2 procent af disse (418 per-
soner) var bosat i Hørsholm Kommune.  
 
Det kan heraf ligeledes antages, at antallet af senior-
pensioner i Hørsholm Kommune ligeledes vil udgøre 
0,2 pct. af det samlede antal seniorpensioner på lands-
plan.  
 
Dette svarer til, at Hørsholm jobcenteret inden udgangen af 2023 vil have 8-10 årlige tilken-
delser af seniorpension hvoraf 5 ville have fået tilkendt førtidspension i fraværet af senior-
pensionen. I alt forventes en nettotilgang på 4 seniorpensioner årligt.  

 Opmærksomhedspunkt ift. fleksjobbere ansat under 15 timer 

30 borgere er ak-
tuelt ansat i fleks-
job under 15 timer 
ugentligt  

Ift. det forventede antal seniorpensioner årligt i Hørsholm Kommune skal det bemærkes, at 
Jobcenteret aktuelt har 30 borger i fleksjob, som er i aldersgruppen 60-64 år. Samtlige af 
disse fleksjobberne er ansat på 0-15 timer ugentligt og er derfor umiddelbart (afhængigt af 
tidligere arbejdsmarkedstilknytning) i målgruppen for seniorpension10.   

 3.4: Forventet udgiftsudvikling 2020-2025 

 Med afsæt i kommunens tilgængelige data om antallet af førtidspensionister samt antagel-
ser om forventet antal seniorpensioner, tilgangs- og afgangsmønster samt enhedspriser for 
sager på ny ordning har Marselisborg fremskrevet udgiftsudviklingen for overslagsårene 
2020-2025.  

 Prognose for nuværende budgetår: 2020  

 Det forventes at jobcenteret vil have en nettotilgang på 14 førtidspensioner 2019-2020. 
Dette skyldes, at jobcenteret aktuelt (maj 2020) har 436 borgere på førtidspension hvoraf 
det forventes at: 

  9 sager på gammel ordning går på folkepension inden udgangen af året 
 12 sager afgår på ny ordning som følge af folkepension eller anden afgang inden udgangen 

af året 
 Jobcenteret tilkender i alt 17 førtidspensionsionsager inden udgangen af 2020 (baseret på 

mønsteret for tilkendelser i 3. og 4. kvartal 2017-2018) 

  

• 6 v ille have fået førtidspension 
i fraværet af seniorpensionen

• 1 0 seniorpensioner årligt 

• 4 seniorpensioner i nettoeffekt 
årligt 
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 To scenarier i fremskrivningen – nedre og øvre kvartil 

To scenarier Der arbejdes i fremskrivningen med to scenarier – en nedre kvartil og en øvre kvartil, som 
baseres på antagelser om tilkendelses- og afgangsniveau i årenes løb. 

 Fremskrevet udvikling: Nedre kvartil  

Første scenarie Første scenarie for udgiftsudviklingen på førtidspensionsområdet i Hørsholm Kommune ta-
ger afsæt i nedre kvartil af jobcenterets tidligere tilgangsmønster. Her antages det, at job-
centeret vil have 30 tilkendelser af førtidspension årligt (hvilket svarer til gennemsnittet af 
2015-2018). Konkret antages det at:  

Lavt antal tilken-
delser (30 pr. år) 

 Jobcenteret tilkender 30 førtidspensioner årligt (35 tilkendelser i 2020) 
 Der afsluttes 15-18 sager på ny ordning årligt som følge af folkepension og anden afgang  
 Der afsluttes 9-23 gamle sager årligt som følge af folkepension 
 Der tilkendes 10 seniorpensioner årligt hvoraf 4 anses som ”nettotilgang" 

 Tabel 1: Scenarie 1 for udgiftsudvikling  

   2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

FØRTIDSPENSION               

Udgift totalt  52,99 55,11 56,27 57,42 57,75 58,18 59,31 

Nettotilgang  14 4 2 -5 -2 -7 

Antal fuldtidspersoner  418 432 436 439 434 432 425 

Gammel ordning 281 263 252 240 221 206 186 

Ny ordning 137 169 184 199 213 226 239 

  Enhedspris 0,127 0,127 0,129 0,131 0,133 0,135 0,140 

PRIS- OG MÆNGDEEFEFKT               

Difference ml. 2020 og 2025     1,16 2,31 2,63 3,07 4,20 

Priseffekt     0,66 1,41 2,38 3,13 5,19 

Mængeeffekt     0,50 0,90 0,25 -0,06 -0,99 

SENIORPENSION               

Antal seniorpension   4 8 12 15 17 17 

Udgift til seniorpension   0,63 1,27 1,90 2,37 2,69 2,69 

I ALT               

Udgift 53,00 55,75 57,54 59,32 60,12 60,87 62,00 

Personer 418 436 444 451 449 449 442 

Enhedspris 0,127 0,128 0,130 0,131 0,134 0,136 0,140 
 

Negativ nettotil-
gang på 7 pers 
2020-2025  

I modellen antages en nettotilgang på i alt 8 personer i perioden 2021-2022. Herefter for-
ventes det samlede antal af førtidspensionister at falde med 2-7 personer årligt frem til 
2025. Faldet skyldes særligt en øget afgang af førtidspensionister på gammel ordning.  

Enhedspriserne 
stiger fra 127.000 
kr. til 140.000 kr. 

De gennemsnitlige omkostninger pr. fuldtidsperson (enhedspriser) forventes at stige fra 
127.000 i 2019 til 140.000 kr. i 2025. Stigningen skyldes, som tidligere beskrevet, at andelen 
af førtidspensionister på ny refusionsordning øges over årene.  
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Samlet merudgift 
på 4,2 millioner kr. 

De samlede udgifter forventes at stige fra 55,1 millioner kr. i 2020 til 59,3 millioner kr. i 2025. 
en samlet stigning på 4,2 millioner kr. Ses der isoleret på pris- og mængeeffekt forventes 
jobcenteret at have en priseffekt på +5,2 millioner kr. og en negativ mængeeffekt på knap 1 
millioner kr. Udgiftsstigningen er dermed alene båret af øgede enhedspriser.  

 Seniorpension  

Nettotilgang på 4 
seniorpensioner 
årligt 

Jobcenteret forventes at have en tilgang på 4 seniorpensioner årligt i overslagsårene 2020-
2022. Først fra 2023 forventes en moderat afgang på seniorpensionsordningen. Udgiften 
forventes at være 2,7 millioner kr. i 2025. Det antages at: 

Udgift i 2025 på 
2,7 millioner kr.  

 2020:  4 seniorpensioner i nettotilgang  
 2021: 4 nye seniorpensioner. I alt 8 seniorpensioner.  
 2022: 4 nye seniorpensioner. I alt 12 seniorpensioner.  
 2023: 4 nye seniorpensioner og en afgang. I alt 15 seniorpensioner.  
 2024: 4 nye seniorpensioner og 2 afgange. I alt 17 seniorpensioner.  
 2025: 4 nye seniorpensioner. 4 afgange. I alt 17 seniorpensioner.  

 Samlet udgift til førtidspension og seniorpension  

Samlet udgift ud-
gør 62 mio. kroner 
årligt i 2025 

Samlet set forventes der i 2025 at være 442 borgere i Hørsholm Kommune som enten mod-
tager seniorpension eller førtidspension. Af disse borgere er 17 seniorpensionister, som i 
fraværet af den nye seniorpension, ikke ville have modtaget hverken seniorpension eller 
førtidspension. Denne seniorpension må, alt andet lige, derfor anses som en mindre styrbar 
ydelse sammenlignet med førtidspension.  

Den samlede udgift i 2025 forventes således at være 62 millioner kr. hvilket giver en enheds-
pris på 140.000 kr. pr. førtids- og seniorpensionist.  

 Fremskrevet udvikling: Øvre kvartil 

 I andet scenarie for udgiftsudviklingen på førtidspensionsområdet i Hørsholm Kommune an-
tages det, at jobcenteret tilgangsmønster vil følge mønsteret i 2017-2019 – det vil sige 35 
tilkendelser årligt. Endvidere antages det at:  

Højt antal tilken-
delser (35 pr. år) 

 Jobcenteret tilkender 35 førtidspensioner årligt  
 Der afsluttes 16-19 sager på ny ordning årligt som følge af folkepension og anden afgang  
 Der afsluttes 9-23 gamle sager årligt som følge af folkepension 
 Der tilkendes 8 seniorpensioner årligt hvoraf 4 anses som ”nettotilgang" 

  



 

  
Projekt: Analyse af førtidspensionsområdet, August 2020                                                                         24 

 Tabel 2: Scenarie 2 for udgiftsudviklingen  

   2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

FØRTIDSPENSION               

Udgift totalt  52,99 55,11 56,90 58,69 59,64 60,71 62,48 

Nettotilgang  14 8 7 -1 +2 -3 

Antal fuldtidspersoner  418 432 440 447 446 448 445 

Gammel ordning 281 263 252 240 221 206 186 

Ny ordning 137 169 188 207 225 242 259 

Enhedspris 0,127 0,127 0,129 0,131 0,134 0,136 0,141 

PRIS- OG MÆNGEEFFEKT               

Difference ml. 2020 og 2025     1,79 3,57 4,53 5,60 7,36 

Priseffekt     0,78 1,65 2,75 3,62 5,80 

Mængeeffekt     1,01 1,92 1,78 1,98 1,56 

SENIORPENSION               

Antal seniorpension   4 8 12 15 17 17 

Udgift til seniorpension   0,63 1,27 1,90 2,37 2,69 2,69 

I ALT               

Personer 418 436 448 459 461 465 462 

Udgift 53,00 55,75 58,17 60,59 62,02 63,40 65,17 

Enhedspris 0,127 0,128 0,130 0,132 0,134 0,136 0,141 
 

Positiv netto-     
tilgang på 13 pers 
2020-2025  

I modellen antages en nettotilgang på i alt 13 personer i perioden 2020-2025. Kun i 2023 og 
2025 forventes en negativ nettotilgang, som skyldes en høj afgang af førtidspensionister på 
gammel ordning.  

Enhedspriserne 
stiger fra 127.000 
kr. til 141.000 kr. 

De gennemsnitlige omkostninger pr. fuldtidsperson (enhedspriser) forventes at stige fra 
127.000 i 2019 til 141.000 kr. i 2025. Stigningen skyldes, som tidligere beskrevet, at andelen 
af førtidspensionister på ny refusionsordning øges over årene.  

Samlet merudgift 
på 7,4 millioner kr. 

De samlede udgifter forventes at stige fra 55,1 millioner kr. i 2020 til 62,5 millioner kr. i 2025 
-  en samlet stigning på 7,4 millioner kr. Af merudgiften kan 5,8 millioner kr. tilskrives prisef-
fekten, mens jobcenteret vil have en mængeeffekt på 1,6 millioner kr. som følge af et øget 
antal førtidspensionister.  

 Seniorpension  

Nettotilgang på 4 
seniorpensioner 
årligt 

Tilgangs- og afgangsmønsteret for seniorpension er tilsvarende mønsteret i scenarie 1, hvor 
jobcenteret forventes at have en tilgang på 4 seniorpensioner årligt. Udgiften forventes at 
være 2,7 millioner kr. i 2025.  

 Samlet udgift til førtidspension og seniorpension  

Samlet udgift ud-
gør 65,2 mio. kro-
ner årligt i 2025 

Samlet set forventes der i scenarie 2 at være 462 borgere i 2025, som enten modtager seni-
orpension (17 borgere) eller førtidspension (445 borgere).  
Den samlede udgift i 2025 forventes dermed at stige til 65,2 millioner kr. hvilket giver en 
enhedspris på 141.000 kr. førtids- og seniorpensionist. 
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11 Økonomistyring på beskæftigelsesområdet, 2019, KL. 

 3.5: Anbefalinger til Hørsholm Kommunes budgetlægning og -opfølgning 

Komplekst lovom-
råde 

Beskæftigelsesområdet er løbende under forandring. Der er de seneste 8 år gennemført 
reformer af førtidspension og fleksjob, af kontanthjælp, dagpenge, integration og sygedag-
penge. Hertil kommer reformen af det statslige refusionssystem (refusionsomlægningen) i 
2016 og senest en forenkling af Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, som fra 2020 vender op 
og ned på, hvordan økonomien på beskæftigelsesområdet er sammensat, og hvordan om-
rådet kan styres. 

Pris- og mængde-
fremskrivning 

Det anbefales derfor, at kommunernes budgetlægning baseres på henholdsvis mængde- og 
prisfremskrivning. På den måde sikres et budgetgrundlag, som muliggør en løbende opfølg-
ning, og som kan forklare eventuelle skred i budgettet som følge af ændring i forhold til 
budgetforudsætningerne11.  

 Set i forhold til førtidspension og analysen ovenfor fremgår det, hvordan enhedsprisen på 
området udvikler sig over tid, hvilket naturligvis skal indlægges som forklaring og forudsæt-
ning i budgetlægningen og tydeliggøres i overslagsårene. 

 Endvidere fremgår det, at beregninger suppleret med antagelser om tilgangs- og afgangs-
mønstre ligeledes må indgå som væsentlige forudsætninger for budgetlægningen.  

Overslagsår Fremskrivningerne bør derfor også give et realistisk billede af tendensen i overslagsårene, 
således at kommunen undgår ubehagelige overraskelser, når konsekvensen af eksempelvis 
reformer slår igennem i praksis med forsinkelse i forhold til budgetlægningen. 

 Seniorpension 

Konsistent bereg-
ning af konsekven-
ser ved lovændrin-
ger 

Indførelse af seniorpension er et eksempel på ændringer i lovgivningen, som med sikkerhed 
vil få konsekvenser for tilkendelser af seniorpension (tidligere seniorførtidspension). Ændrin-
gen forventes at medføre en øget tilgang til pension for personer, der har mindre end 6 år 
til folkepensionsalderen.  

 Forudsætningerne for budgetlægning for så vidt angår seniorpensioner er jf. ovenstående 
baseret på en fordelingsnøgle og antagelser om, at samme fordelingsnøgle vil gælde for før-
tidspensioner og seniorpensioner. Der er dog al mulig grund til at følge tilkendelserne af 
seniorpensioner tæt, idet vi ved, at det potentielle antal borgere i målgruppen er langt hø-
jere end mængeangivelsen i fordelingsnøglen. 

 Tæt samarbejde mellem jobcenter og økonomiafdeling 

Løbende dialog og 
budgetopfølgning 

Forudsætningen for en kvalificeret budgetproces er, at den foregår i et tæt samarbejde mel-
lem økonomiafdelingen og jobcentret, således det sikres, at den beskæftigelsesfaglige viden 
om udvikling på området, herunder ændringer i lovgivning og refusionspraksis, formidles til 
økonomiafdelingen og indarbejdes i budgetlægningen på baggrund af fælles dialog om rele-
vante og saglige forudsætninger, som løbende kan gøres til genstand for budgetopfølgnin-
gen. 
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 Der bør ligeledes pågå et tæt samarbejde om budgetopfølgningen, så det også her sikres, at 
begge parter følger med i, hvorvidt forudsætningerne for budgettet holder, eller om der er 
antagelser, som bør justeres – eller om den faglige linje i jobcentrets praksis bør skærpes.  

Nye arbejdsgange Som led i denne analyse er der i samarbejde med Hørsholm Kommune udarbejdet arbejds-
gange, der beskriver samarbejdet mellem økonomiafdeling og jobcenter i forbindelse med 
budgetlægning og opfølgning. (Se Bilag 1) 
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 4: Vurdering af potentialer ved ’forbundne kar’ 

 Førtidspensionisterne i de gennemgåede sager kommer fra kontanthjælp, sygedagpenge, 
ledighedsydelse og ressourceforløb.  

 Når der tales om ’forbundne kar’ indenfor beskæftigelsessystemet henvises til det princip, 
at forsørgelsesydelserne er tæt forbundet i et ’nulsumsspil’, og at kommuner der eksempel-
vis har relativt få førtidspensioner til gengæld vil have forholdsmæssigt flere borgere på de 
tilstødende ydelser.  

Fornuftig fordeling 
på forsørgelses-
ydelser 

I tabellen nedenfor sammenlignes Hørsholms andel af borgere på forskellige forsørgelses-
ydelser med nabokommunerne og med landet som helhed. Overordnet vurderes det, at 
Hørsholm Kommune har en fornuftig fordeling på forsørgelsesydelserne, og her ses det sam-
tidig, at andelen af borgere på førtidspension er lav sammenlignet med landet og de øvrige 
kommuner  

 Det fremgår endvidere, at Hørsholm trods en lav andel borgere på førtidspension ikke har 
en uforholdsmæssig stor andel på kontanthjælp. Andelen af borgere på sygedagpenge ses 
derimod at ligge i den høje ende, imens andelen af borger på ressourceforløb og i fleksjob 
er lidt lavere end landsgennemsnittet. 

 Indfrielsen af en målsætning om at ’ramme’ den nedre kvartil i fremskrivningerne beskrevet 
ovenfor, kunne baseret på fordelingen mellem forsørgelsesydelser omhandle en faglig linje, 
der sigter mod at fastholde flere borgere i en tilknytning til arbejdsmarkedet – enten i fleks-
job eller via en periode på ressourceforløb, hvor der arbejdes med at udvikle arbejdsevnen. 

 Tabel 3: Sammenhængen mellem forsørgelsesydelser (’forbundne kar’) i Hørsholm og na-
bokommuner samt hele landet. 

   Hele landet Allerød Fredensborg Hørsholm Rudersdal 

Ydelsesgrupper i alt 100% 100% 100% 100% 100% 

A-dagpenge 17,4% 17,6% 16,7% 17,7% 18,9% 

Kontanthjælp 9,3% 3,1% 8,0% 6,6% 6,9% 

Uddannelseshjælp 4,9% 4,3% 2,3% 3,2% 3,9% 

Integrationsydelse 1,7% 3,6% 1,7% 4,4% 3,7% 

Sygedagpenge 18,7% 30,3% 25,4% 26,8% 23,6% 

Jobafklaringsforløb 2,8% 1,7% 3,0% 1,1% 2,3% 

Ressourceforløb 3,0% 1,9% 3,1% 2,2% 2,1% 

Ledighedsydelse 2,6% 3,6% 1,9% 2,3% 2,9% 

Fleksjob 11,4% 13,7% 7,3% 10,7% 9,9% 

Førtidspension 28,2% 19,7% 30,3% 24,8% 25,7% 
 

 Anm.: Viser hvor stor en andel de enkelte ydelsesgrupper fylder af kommunernes samlede antal fuldtidspersoner. Kilde: 

Antal fuldtidspersoner Jobindsats, marts 2020 samt egne beregninger. 
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 Benchmark af forsørgelsestrykket i Hørsholm og nabokommuner  

 Forsørgelsestrykket i Hørsholm Kommune er lavere end forsørgelsestrykket i nabokommu-
nerne (Allerød, Fredensborg og Rudersdal). I tabel 4 ses det, jobcenteret havde 1.341 fuld-
tidspersoner fordelt på de respektive ydelsesgrupper i 2019. Hvis jobcenterets forsørgelses-
tryk lå på niveau med nabokommunerne (Allerød, Fredensborg og Rudersdal) ville jobcente-
ret have 160 fuldtidspersoner mere på offentlig ydelse, end tilfældet er i dag. Hørsholm lig-
ger således med et væsentligt lavere antal fuldtidspersoner end forventeligt. 

 Alene på a-dagpenge og integrationsydelse ses et potentiale for at nedbringe forsørgelses-
trykket med i alt 19 fuldtidspersoner. 

 Ses der isoleret på gruppen af ”permanente ydelser” ses det, at jobcenteret, relativt set, har 
færre personer på førtidspension sammenlignet med gennemsnittet af de tre nabokommu-
ner. Samtidig ses det, at jobcenteret har færre borgere på ressourceforløb, ledighedsydelse 
og fleksjob sammenlignet med gennemsnittet af nabokommunerne.  

 Tabel 4: Potentialer ifølge benchmark 

 

 

Antal 
 fuldtids- 
personer1 

Forsørgelsestryk2 Potentiale i 
fuldtids- 

personer3 Hørsholm Landsdel 

A-dagpenge4 217 1,9 1,9 -4 

A-dagpenge 217 1,9 1,9 -4 

Kontanthjælp mv.5 234 1,6 1,7 +16 

Uddannelseshjælp 48 0,3 0,5 +27 

Kontanthjælp 111 0,8 0,8 +5 

Integrationsydelse 70 0,5 0,4 -15 

Sygedagpenge mv.4 231 2,1 2,4 +31 

Sygedagpenge 211 1,9 2,0 +7 

Jobafklaringsforløb 20 0,2 0,4 +23 

Førtidspension mv.5 659 4,6 5,4 +117 

Ledighedsydelse 38 0,3 0,3 +4 

Ressourceforløb 33 0,2 0,3 +22 

Fleksjob 170 1,2 1,3 +14 

Førtidspension 418 2,9 3,4 +77 

I alt  1341   +160 
 

 Anm: I tabellen sammenlignes forsørgelsestrykket i Hørsholm kommune med forsørgelsestrykket i landsdelen (Allerød, 

Fredensborg og Rudersdal). Af tabellen ses: 1: Antal fuldtidspersoner 2019 i Jobcenter Hørsholm fordelt på ydelsesgrup-

per. 2: Forsørgelsestrykket i procent af arbejdsstyrken/befolkningen i henholdsvis Hørsholm Kommune og landsdelskom-

munerne. For A-dagpenge og Sygedagpenge vises forsørgelsestrykket i procent af arbejdsstyrken (4), mens de for de 

øvrige målgrupper er beregnet i procent af befolkningen (5). 3: Sidste kolonne viser potentialet i fuldtidspersoner – det 

vil sige, hvor mange fuldtidspersoner jobcenteret ville have (+/-), hvis forsørgelsestrykket lå på niveau med landsdelen. 

Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger. 
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12 Jf. Regnskabsoplysninger fra Danmarks Statistik. Funktionsområde: 5.58.81 (grp.: 12-13, 93-,95, 98, 111-118), 5.58.52 (grp.:3,4,6,7,103) , 
5.58.83 (grp.:1-6),  og 5.68.90 (grp. 9, 3, 95, 96 og 105) fratrukket refusion (dranst 2) 

 De to forskellige analytiske tilgange til de forbundne kar og de indlejrede potentialer peger 
i retning af, at Hørsholm har et mindre potentiale for at øge antallet af borgere i fleksjob og 
i ressourceforløb. 

Begrænset økono-
misk provenu 

Såfremt ovenstående potentialer realiseres skal opmærksomheden henledes på, at det øko-
nomiske provenu samlet set vil være begrænset. Borgere, som får tilkendt og bliver ansat i 
fleksjob, får løn for den arbejdsindsats, de yder. Derudover får de et tilskud til lønnen fra 
kommunen (fleksløntilskud), som sikrer, at de samlet set får en indkomst, der svarer til 98 
pct. af dagpengeniveauet. Selv om kommunen modtager en refusion fra staten (fleksjobbi-
drag), er udgiften til en borger i fleksjob på få timer pr. uge at sammenligne med udgiften til 
en kontanthjælpsmodtager. Hertil kommer udgifter forbundet med indsatsen, der skal sæt-
tes i værk for at støtte borgeren i finde ansættelse i fleksjob. I den periode er borgeren på 
ledighedsydelse.  

 
  FLEKS/LYD RESS FØP (NY) 

Konto 5 i alt 22.079.000 4.256.000 20.091.000 

Fuldtidspersoner 208 33 127 

Enhedspris 106.149 128.970 158.196  

Når der medregnes både ud-
gifter til aktivering (herunder 
aktive tilbud, mentor  
mm) og forsørgelsesudgifter 
havde jobcenteret i 2019 en 
årlig enhedspris på 128.970 kr. 
for ressourceforløbsydelses-
modtagere mens en ledighedsydelsesmodtager- og fleksjobber kostede 106.149 kr.12.  

 I tillæg hertil vil jobcenteret have en udgift på konto 6 i (lønudgifter til sagsbehandlere, læ-
geerklæringer, ydelseskontor, øvrig administration mm). Baseret på erfaringer fra andre 
kommuner ligger disse udgifter typisk i størrelsesorden 5.000-8.000 kr. pr. fuldtidsledig af-
hængig af målgruppe og sagsstammestørrelse.  

 Det eventuelle økonomiske potentiale ved en forskydning ml. førtidspension og fleksjob er, 
afhængigt af jobcenterets konto 6 udgifter, derfor i størrelsesorden 47.000-52.000 kr. årligt 
pr. fuldtidsperson mens det økonomiske potentiale ift. ressourceforløbsydelse er 21.000-
30.000 årligt. 

Potentiale ved at 
mindske varighe-
den på ledigheds-
ydelse 

I Hørsholm har fleksjobvisiterede borgere i perioden 2015-19 i gennemsnit været 46 uger 
på ledighedsydelse, imens landsgennemsnittet i samme periode var 30 uger. Der er således 
også et potentiale ved at mindske varigheden på ledighedsydelse, hvilket skal ses i sammen-
hæng med anbefalingerne fra sagsgennemgangen i forhold til et mere beskæftigelsesfagligt 
fokus i sagsbehandlingen. 
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 5: Resultater fra sagsgennemgangen  

 I dette afsnit belyses fund og resultater fra den gennemførte sagsgennemgang.  

 5.1: Faglige pejlemærker for sagsgennemgangen 

 Sagsgennemgangen og analysen er gennemført med afsæt i en række faglige pejlemærker 
for ’Best practice’ i beskæftigelsesindsatsen for udsatte borgere, som følger af lovgivningens 
intentioner.   

Best practice ’Best practice’ skal i denne sammenhæng forstås som den faglige linje og praksis i sagsarbej-
det, der skal sikre, at den enkelte borger mødes med en relevant og arbejdsmarkedsrettet 
indsats, som samlet set giver de bedste betingelser for at udvikle borgerens arbejdsevne og 
understøtte en tilknytning til et arbejdsfællesskab. Dette under hensyntagen til at de grund-
læggende lovgivningsmæssige krav til sagsarbejdet efterleves – herunder principafgørelser 
mv. fra Ankestyrelsen. 

 De faglige pejlemærker sigter dels på sagsbehandlers grundlæggende ’mindset’ og arbejds-
markedsrettede fokus i sagerne, dels på kvaliteten i vurderingen af borgers uarbejdsdygtig-
hed og dels på aktivitetsniveau i form af en virksomhedsrettet indsats, samt relevans og mål 
med/udbytte af indsatserne. 

 Nedenfor oplistes de faglige pejlemærker, som sagsgennemgangens vurderinger hviler på. 
Listen er naturligvis ikke udtømmende, men indeholder de overordnede temaer, som samlet 
set udgør god faglig praksis i forløb for borgere med helbredsmæssige barrierer ift. beskæf-
tigelse. Dertil kommer de konkrete skøn i den individuelle sag, som ikke på samme måde 
lader sig ’sætte på formel’. 

 Helhedsorienteret og individuel tilgang til den enkelte borger 
Sagsbehandlingen bør kendetegnes ved en individuel og helhedsorienteret tilgang til den 
enkelte borger. En tilgang som møder borgeren med ordentlighed, samarbejde og inklusion 
og som understøtter, at den enkelte borger understøttes i at træffe egne valg og tage ansvar 
herfor. En sådan empowerment-orienteret tilgang bør samtidig være præget af, at sagsbe-
handler udfordrer borgeren på dennes eget perspektiv for mulighederne på arbejdsmarke-
det og relevant understøtter en fastholdelse af arbejdsidentitet – frem for sygdomsidentitet 
– samt rådgiver om konkrete mulige veje, som kan sikre den enkelte en tilknytning arbejds-
markedet – også selv om det er få timer om ugen. 

 Ressourceorienteret fokus  
Da der er tale om en bred arbejdsmarkedsorienteret tilgang, følger det også, at der i hel-
hedsvurderingen af borgerens situation skal ses bredt på de forskellige arbejdsmarkedsret-
tede ressourcer, en borger måtte have.  Dette i forhold til de uddannelsesmæssige kompe-
tencer, faglige og konkrete kompetencer, som de har erfaring indenfor; kompetencer fra 
privat- og fritidsliv eller de funktioner, som de vil kunne bringes i spil til at varetage med en 
kortere oplæring. 
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 Arbejdsmarkedsrettet perspektiv og fokus på kompensation af funktionsnedsættelse 
l. Der bør derfor både ses på borgers kompetencer og erfaringer snævert ift. tidligere erhverv 
og bredt ift. arbejdsmarkedet, kombineret med muligheder for at kompensere med hjælpe-
midler, teknologi eller personlig støtte på arbejdspladsen (anvendelse af handicap kompen-
serende ordninger).  

 Virksomhedsrettet indsats 
En af de mest effektive måder at bane vejen for, at borgere fastholder tilknytningen til ar-
bejdsmarkedet, er at tilrettelægge en virksomhedsrettet indsats på ordinære arbejdspladser 
med kollegaer og opgaver med mening. Kvaliteten af den virksomhedsrettede indsats af-
hænger af matchet mellem arbejdsfunktioner, erhvervserfaringer, faglige kompetencer 
samt naturligvis borgers skånehensyn og mulige støtteforanstaltninger. Dermed bliver bor-
gerens CV et afgørende dialog- og procesredskab, som bør indgå i samtalerne.   

 Handicap kompenserende ordninger 
Lovgivningen rummer en variation af kompensations- og støttemuligheder, der kan bringes 
i anvendelse for borgere med nedsat funktions- og arbejdsevne. Kompensationsmulighe-
derne spænder bredt fra hjælpemidler og arbejdspladsindretning til særlige ordninger om 
personlig støtte i form af eksempelvis mentor og Personlig assistance på arbejdspladsen. 
Disse kompensationsmuligheder bør indgå som en relevant del af den helhedsorienterede 
vurdering af, hvilke opgaver og funktioner en borger kan varetage (med støtte) på en ar-
bejdsplads. 

 Sagsstyring 
l. Behandlingstiltag behøver ikke nødvendigvis at have opsættende virkning ift. andre rele-
vante aktiviteter, hvis de ikke er til skade for borgerens helbred og øvrige situation. Derud-
over bør der være en aktiv indsats uden passive perioder, både hvad angår samtaler og øv-
rige aktiviteter. 
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 5.2: Hvad kendetegner de screenede borgersager? 

 De screenede førtidspensionssager er kendetegnet ved, at der er bevilget førtidspension in-
den for de seneste 2 år, således at det sikres, at sagerne, og den sagspraksis der er lagt til 
grund for screeningen, er af nyere dato. Det skal tilføjes, at der i gennemgangen af sagerne 
ses en positiv udvikling de senere år, særligt i forhold til en øget aktivitet og samtalefrekvens. 
Sagernes tilkendelsestidspunkt fordeler sig som følger: 

Tilkendt indenfor 
2 år 

 2020: 3 sager 
 2019: 24 sager 
 2018: 8 sager 

Køn og aldersfor-
deling 

Kønsfordelingen blandt samtlige 
borgere på førtidspension i Hørs-
holm Kommune var i foråret 
2020 60 pct. kvinder og 40 pct. 
mænd. På landsplan er fordelin-
gen 54 pct. kvinder og 46 pct. 
mænd. 
 
Hørsholm Kommunes førtids-
pensionister er ældre end lands-
gennemsnittet, som det fremgår 
af figuren til højre.  
 
Imens 73 pct. af borgerne i Hørs-
holm er over 50 år, gælder det 
kun 65 pct. af borgerne i kom-
muner med samme rammevilkår 
som Hørsholm.  
 
Det ses endvidere, at aldersgrup-
pen 40-49 år også er mindre i 
Hørsholm. 

Figur 6: Aldersfordeling 

 

Anm: Alderssammensætning for førtidspensionister i Hørsholm Kom-

mune, landsdelen (Allerød, Furesø, Rudersdal) og kommuner med sam-

menlignelige rammevilkår (Furesø, Solrød, Lyngby-Taarbæk). Kilde: For-

løbsdata for DREAM, 2019.  

 Aldersfordelingen giver Hørsholm en økonomisk fordel i forhold til de øvrige kommuner, idet 
borgerne, alt andet lige, vil være på førtidspension i kortere tid, inden de overgår til 
folkepension. 

 5.2.1: Forsørgelseshistorik og varighed 

Forsørgelses-        
historik 

Alle borgerne har været på offentlig forsørgelse forinden tilkendelse af førtidspension. Som 
det fremgår af figuren nedenfor, har 11 pct., været igennem et ressourceforløb, imens 68 
pct. kommer direkte fra enten kontanthjælp (34 pct.) eller sygedagpenge (34 pct.). I 20 pct. 
af sagerne har borgeren været visiteret til fleksjob.  

 Relativt set er det en lav andel, der kommer direkte fra ressourceforløb, imens det er en 
forholdsvis stor andel, der går direkte fra normalindsatsen til en førtidspension uden at blive 
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tilbudt ressourceforløb/fleksjob (alternativt jobafklaringsforløb for så vidt angår sygedag-
pengemodtagere). Disse forskydninger kan dog til dels skyldes stikprøvens sammensætning, 
idet der er tale om en tilfældig udtrækning (se i øvrigt afsnit om ’forbundne kar’). 

 Figur 7: Hvilken ydelse borger har fået forud for bevilling af førtidspension? 

68 pct. direkte 
fra normal-ind-
satsen 

   N= 35 

 Ovenstående fordeling på ydelser afspejles også i sagernes varighed. Nedenfor ses det i figur 
7, at godt halvdelen (54 pct.) af sagerne har en varighed på under 3 år, imens resten er sager 
med længere varighed.  

 De korte forløb er stort set alle sygedagpengesager, imens de lange forløb dels er et udtryk 
for lange forløb på kontanthjælp og dels kan være udtryk for forløb med overgange mellem 
ydelser, fx kontanthjælp, ressourceforløb og ledighedsydelse/fleksjob – alternativt dag-
penge, sygedagpenge og til sidst kontanthjælp og eventuelt ressourceforløb. 

 Figur 7: Sagernes varighed forinden førtidspensionsbevillingen 

Varigheds-forde-
ling 

  N= 35 

 5.2.2: Uddannelsesbaggrund  

Højt kompetence-
niveau 

64 pct. af de førtidspensionerede borgere har en erhvervs- eller studiekompetencegivende 
uddannelse. Det er et forholdsvis højt uddannelsesniveau, som afspejler kommunens befolk-
nings- og uddannelsessammensætning i øvrigt. Uddannelsesniveauet betyder samtidig, at 
det er borgere, som samlet set må formodes at have et højt kompetenceniveau og dermed 

34%

20%

11%

34%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Kontanthjælp

Ledighedsydelse

Ressourceforløbsydelse

Sygedagpenge

15%

18%

21%

12%

21%

15%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Under 1 år

Mellem 1 og 2 år

Mellem 2 og 3 år

Mellem 3 og 4 år

Mellem 4 og 5 år

Mere end 5 år



 

  
Projekt: Analyse af førtidspensionsområdet, August 2020                                                                         34 

også en variation af muligheder på arbejdsmarkedet, som ufaglærte borgere med helbreds-
mæssige begrænsninger ikke har i samme udstrækning. 

 Figur 8: Uddannelsesbaggrund: Højest afsluttede uddannelse 

 

  N= 35 

 5.2.3: Fysiske helbredsudfordringer 

Flest har fysiske li-
delser 

84 pct. af borgerne har fysiske helbredsproblemer, som det fremgår af figuren nedenfor. 
Ikke alle de oplistede, fysiske helbredsproblemer er arbejdshindrende men indgår i så fald i 
den samlede vurdering af borgerens sag. 

 Bag kategorien ’Andet’ gemmer sig lidelse som fx KOL, muskelsvind, leversygdomme og epi-
lepsi. Derudover har vi omkodet svarkategorierne for at tydeliggøre en forholdsvis stor andel 
af sagerne, hvor alkohol er en væsentlig men ikke nødvendigvis udslagsgivende faktor i bor-
gerens varigt begrænsede arbejdsevne (19 pct.). 

 Set i sammenhæng til borgernes uddannelsesniveau og befolkningssammensætning i Hørs-
holm i øvrigt, et det således ikke overraskende, at de tilkendte førtidspensioner ikke i over-
vejende grad skyldes nedslidning relateret til hårdt fysisk arbejde. 

 Figur 9: Borgeren har fysiske helbredsproblemer (lægefagligt vurderet) 

Alkohol er ud-
bredt 

 N= 35 
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 5.2.4: Psykiske helbredsudfordringer 

 26 pct. af borgerne (9 personer) har ingen psykiske helbredsudfordringer. For de resterende 
26 borgere gælder, at 29 pct. lider af stress, angst og depression, imens 14 pct. er ramt af 
PTSD. Derudover ses en gruppe af borgere med svære psykiske lidelser (fx psykoser) og per-
sonlighedsforstyrrelser, som i alt udgør 25 pct.  

 Figur 10: Borgeren har psykiske helbredsproblemer (lægefagligt vurderet) 

Stress, angst og 
depression fyl-
der 

N = 35 

 Der er i alt 60 pct. af de førtidspensionerede borgere (21 personer), som både har fysiske og 
psykiske lidelser, som vurderes at have afgørende betydning for tilknytningen til arbejdsmar-
kedet. 

 5.3: En arbejdsmarkedsrettet tilgang?  

Fagligt pejle-
mærke 

Den arbejdsmarkedsrettede tilgang fokuserer på en borgers muligheder for aktuelt eller i 
fremtiden at blive i stand til at udnytte sin arbejdsevne. Det afgørende er, hvad en person 
kan – eller kan bringes til at kunne – vurderet i forhold til enhver form for beskæftigelse på 
arbejdsmarkedet og med den rette støtte. 

 Det forudsætter et ressourcefokus, hvor borgers kompetencer og erfaringer forsøges an-
vendt i nye sammenhænge og/eller med relevant støtte, der imødekommer borgeren skå-
nebehov.  

 5.3.1: CV og kompetenceafdækning 

CV Borgerens CV er et væsentligt element i en ressourcefokuseret tilgang, hvor sagsbehandle-
rens interesse for borgerens erhvervserfaring og kompetencer bør danne afsæt for dialog 
om mulighederne for at fastholde en tilknytning til trods for de helbredsmæssige omstæn-
digheder. Dette uanset hvilken ydelse og målgruppe borgeren i øvrigt tilhører. 

 I 43 pct. af sagerne forefindes et tilgængeligt og opdateret CV, som beskriver borgerens er-
hvervserfaring og uddannelsesbaggrund. Dette skal ses i sammenhæng med, at der er tale 
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om langvarige forløb i Jobcentret, hvor det må forventes, at borgers erhvervserfaring indgår 
som del af afklaringen. 

 Af sagsgennemgangen fremgår det således også, at der i flertallet af sagerne ikke foreligger 
et fyldestgørende CV, endvidere at borgernes kompetencer og ressourcer kun i begrænset 
omfang lægges til grund for de forløb, der iværksættes. 

 5.3.2: Iværksatte beskæftigelsesrettede forløb de seneste 3 år 

Forskellig aktive-
ringsgrad – og kun 
1/3 i virksom-
heds-praktik de 
seneste 3 år 

17 pct. af borgerne (6) har ikke deltaget i beskæftigelsesrettede aktiviteter de seneste 3 år. 
28 borgere har deltaget i vejledningsforløb, heraf en del mestringsforløb og afklaringsforløb. 
Derudover har 12 deltaget i virksomhedspraktik, og 11 har haft mentor tilknyttet. Af tallene 
fremgår, at imens nogle borgere har deltaget i flere forskellige typer af forløb, er der andre, 
der kun har deltaget i ét eller slet ingen. 

Ingen handicap 
kompenserende 
ordninger og kun 
et hjælpemiddel 

Der bør i den forbindelse være en opmærksomhed på, at der kun i ét enkelt tilfælde er be-
vilget et hjælpemiddel til en borger, og ellers ses der ikke bevillinger af handicapkompense-
rende ordninger eller hjælpemidler, som kan understøtte borgerens opgaveløsning på en 
arbejdsplads. 

 Figur 11: Iværksatte forløb for borgerne de seneste 3 år 

 

 

Virksomheds-
praktik som me-
tode 

En af de mest effektive måder at bane vejen for, at borgere med nedsat arbejdsevne kan 
bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet, er at tilrettelægge en virksomhedsrettet indsats 
på ordinære arbejdspladser med kollegaer og opgaver med mening – og så tidligt i forløbet 
som muligt, så den virksomhedsrettede indsats er den røde tråd i borgerens samlede forløb 
suppleret med behandlingstiltag og anden støtte. 

Typer af  
praktikker 

Virksomhedspraktik kan iværksættes med flere formål: 
 Snusepraktik mhp. at afprøve nye jobfunktioner/ brancher fx i forhold til opkvalificering og 

brancheskift (revalidering) 
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13 Der er de senere år gennemført en række praksisprojekter og evalueringer, der har haft til formål at øge  fastholdelsen af borgere  
med funktionsnedsættelser på arbejdsmarkedet. (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.) 

 Opkvalificeringspraktik med henblik på ansættelse efterfølgende. Anvendes når borger 
ikke umiddelbart har kendskab til opgaveløsningen. Disse praktikker iværksættes oftest 
med ansættelsesperspektiv, således at borger ansættes efter praktikkens ophør såfremt 
de nødvendige kvalifikationer er oparbejdet i praktikperioden. 

 Udvikling af arbejdsevnen i forhold til konkret opgavevaretagelse – eventuelt med støtte 
(enten personlig eller via hjælpemidler / indretning af arbejdspladsen). Disse praktikker 
iværksættes, når der er tvivl om borgerens arbejdsevne – men med fokus på udviklings-
muligheder – ikke kun til dokumentation af begrænsninger. 

De iværksatte 
praktikker har ka-
rakter af arbejds-
prøvning 

I de screenede sager er det kun hver tredje borger (12 borgere), som de seneste 3 år har 
deltaget i en virksomhedspraktik. Det kendetegnende ved disse praktikker er, at de for stør-
stedelens vedkommende ikke har haft et udviklende perspektiv. De er tværtimod iværksat 
med det fokus ’at afklare arbejdsevnen’, hvilket fremstår som en arbejdsprøvning med do-
kumentation af borgerens begrænsninger i arbejdsevnen – og i mindre grad som en under-
søgelse af, hvordan arbejdsevnen kan fastholdes eller udvikles i forskellige situationer, job-
funktioner, opgaver og med relevante støttemuligheder.  

 De iværksatte virksomhedspraktikker ses ofte at være skånsomme, hvilket er positivt. Om-
vendt kan praktikken blive så skånsom, at der ikke opnås ny viden om, hvilke potentialer og 
muligheder borgeren har for at indgå på en arbejdsplads givet de helbredsmæssige begræns-
ninger.  

 Der ses således et potentiale for at ændre måden, hvorpå virksomhedspraktikker anvendes 
til borgere med funktionsnedsættelser.13 Praktikker, som tager afsæt i borgerens samlede 
erfaringsbase og eksisterende ressourcer med henblik på at undersøge udviklingsmuligheder 
i relevante opgaveløsninger og kombineret med den rette kompensation/støtte.  

Øvrige forløb 80 pct. af borgerne har deltaget i forskellige vejlednings- og afklaringsforløb i de seneste 3 
år. For sygedagpengemodtagere gælder, at en del af forløbene er mestringsforløb, og der-
udover ses der en del afklaringsforløb hos eksterne leverandører.  

Sparsomme be-
skrivelser 

Fælles for forløbene er, at de er sparsomt beskrevet i borgerens plan, og det derfor er van-
skeligt at gennemskue (både i screeningen men også for borgeren), hvad formålet og ind-
holdet er i forløbet.  

 Dertil kommer at der ikke ses en systematisk dokumentation af progression i de indsat-
ser/forløb, som borger deltager i, ligesom der i flere sager ikke ses en fyldestgørende afrap-
portering, hvor indhold og resultater af forløbet beskrives samt hvilke social- og beskæftigel-
sesfaglige metoder man har arbejdet med i forhold til at motivere og understøtte borgers 
tilbagevenden til arbejdsmarkedet. 
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I 57 pct. af sa-
gerne bekræfter 
indsatserne at 
borgers arbejds-
evne ikke kan ud-
vikles 

Der ses således et potentiale for 
at skærpe formålsbeskrivelserne 
og tydeliggøre, hvordan aktivite-
ten skal understøtte borgerens 
forløb herunder hvilket udbytte, 
der forventes at komme fra bor-
gerens deltagelse i aktiviteten. 
 
 
Ses der samtidig på udbyttet og 
dokumentationen i de 21 sager, 
hvor der har været iværksat rele-
vante forløb, viser det sig, at det 
kun er i 57 pct. af disse (12 sa-
ger), at man finder bekræftelse 
på, at borgers arbejdsevne ikke 
kan udvikles.  I 43 pct. af sagerne 
er det ikke tilfældet. 

Figur 12:  Understøtter indsatserne, at borgerens ar-
bejdsevne ikke kan udvikles?  

    
N=21 

 5.3.3: Særligt fokus ift. ressourceforløbssagerne 

Faglige pejlemær-
ker 

Indstillingen fra rehabiliteringsteamet skal sikre en konkret retning for et individuelt tilpas-
set, helhedsorienteret og beskæftigelsesrettet forløb. Afhængigt af behov kan forløbet bestå 
af indsatser, der kan stabilisere og forbedre personens fysiske, psykiske og sociale tilstand 
med henblik på at understøtte, at personen kan deltage i tilbud og dermed udvikle sin ar-
bejdsevne og fremme tilknytning til arbejdsmarkedet. 

 Indstillingen bør være konkret og arbejdsmarkedsrettet, og rehabiliteringsteamet kan med 
fordel tydeliggøre, hvordan parallelitet i aktiviteterne anbefales at forløbe. 

CV  I 4 ud af 10 sager foreligger det er fyldestgørende CV 

Indstillingerne fra 
rehabiliterings-
teamet 

 Indstillingen fra rehabiliteringsteamet er at finde på 9 ud af 10 sager. 
 I 4 ud af 10 sager vurderes indstillingen fra rehabiliteringsteamet at være tilstrækkelig ar-

bejdsmarkedsrettet, fx ved at have opstillet konkrete jobmål 
 I 4 ud af 10 sager er indstillingen til ressourceforløb begrundet med henvisning til mulig-

hederne for at udvikle borgerens arbejdsevne, 

Typer af  
indsatser 

Rehabiliteringsteamet anbefaler typisk behandlingsforløb samt mentorbistand. Det fremgår 
derudover af indstillingerne, at der for 4 ud af 10 borgere bør iværksættes et virksomheds-
forløb i ressourceforløbsperioden.  

 For samtlige sager gælder, at virksomhedspraktik er et element, som ligger ude i fremtiden, 
når de andre anbefalede aktiviteter er gennemført. Det er således kun i én af sagerne, at det 
er specificeret, at indsatserne bør iværksættes parallelt. 
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 Sammenfatning  

 I både førtidspensions- og ressourceforløbssagerne fremstår et sparsomt arbejdsmarkeds-
rettet fokus. Der ses en tendens til, at de virksomhedsrettede forløb primært anvendes som 
arbejdsprøvning – det vil sige dokumentation af borgers begrænsninger med henblik på vi-
dere sagsforløb – snarere end til udvikling af arbejdsevnen.  

 I forhold til ressourceforløbene kan det bekymre, at de virksomhedsrettede forløb skubbes 
ud i horisonten, idet det erfaringsmæssigt bliver vanskeligere for den enkelte at komme til-
bage til arbejdsmarkedet jo længere tid, vedkommende har været distanceret fra ordinære 
arbejdspladser og arbejdsfællesskaber. 

 5.4: Sagsstyring og planer med mål og retning?  

Faglige pejlemær-
ker 

Sagsstyring handler om, at sagsbehandler ud fra et social- og beskæftigelsesfagligt perspek-
tiv og i dialog med borgeren sætter en tydelig retning for forløbet, som bør være baseret på 
en forståelig handleplan med tydelige mål og delmål samt sagsskridt, både borger og profes-
sionelle kan overskue. 

 Som led i en god sagsstyring er der hyppig kontakt til borgerne, og det sikres, at borgerne 
ikke i svære perioder overlades til sig selv. 

Processuelle for-
hold 

 For samtlige sager gælder, at der de seneste 3 år løbende har været gennemført lovpligtige 
opfølgningssamtaler 

 Kun 6 pct. af borgerne har oplevet passive perioder på mere end 3 måneder uden aktivitet 

 Til trods for den hyppige opfølgning i sagerne, savnes der i en del sager en tydelig rød tråd i 
sammenhængen mellem borgers helbredsmæssige og/eller sociale problemstillinger og det 
forløb, der udfolder sig. 

 Det hænger til dels sammen med, at der ikke er konsistens i anvendelsen af henholdsvis plan 
og samtalereferat. Planen kommer til at fremstå meget sparsom og uden beskrevet sam-
menhæng mellem mål, plan og handling. 

 Målene i sagerne er for størstedelens vedkommende for overordnede og ses ikke operatio-
naliseret til delmål, som er lettere at navigere efter, når der eksempelvis skal vælges rele-
vante aktiviteter. Det får den konsekvens, at de iværksatte indsatser heller ikke beskrives 
tydeligt ift. forventet udbytte og kobling til mål og delmål. 

Ydrestyret Sagerne kommer til at fremstå baseret på enkeltstående sagsskridt som i overvejende grad 
initieres og påvirkes af udefrakommende faktorer. Det kan eksempelvis være borgers umid-
delbare ønsker og eget arbejdsmarkedsperspektiv (eller mangel på samme) eller vurdering 
fra læger og andre professionelle.  

 Sagsbehandlingen fremstår således ’ydrestyret’ og forvaltende frem for i højere grad at ba-
lancere udefrakommende input med de mål og delmål, der er lagt i planen. Dette kan true 
den enkelte borgers progression mod arbejdsmarkedet, idet jobcentrets rådgivning ikke i 
tilstrækkelig grad omsættes i sagsforløbet. 
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 Af samme grund kommer aktiviteterne let til at fremstå løsrevet fra hinanden frem for at 
være led i en værdikæde, som bringer borgeren tættere på målet.  

Plan og mål At planerne ikke er en helt integreret del af sagsbehandlernes sagsstyring, fremgår også af 
figur 13 nedenfor, hvor kun 9 pct. af sagerne har et opdateret og aktuelt mål i planen - nemlig 
”Indstilling til FØP”. 40 pct. af sagerne har ved sagens lukning en målsætning om, at borger 
skal tilbage til arbejdsmarkedet enten med konkret jobmål for øje, eller tilbage til eksiste-
rende (fleks-) job eller alternativt et nyt fleksjob.  

 Figur 13: Sagens mål 

 

N =35 

Parallelle indsat-
ser - ventetiden 
bør udnyttes 

Uanset at borgeren eksempelvis venter på helbredsmæssig afklaring, bør der ideelt set være 
aktivitet i sagen – i det omfang borgeren kan medvirke. Der er tendens til at afvente 
afklaringen af helbredssituationen, før der iværksættes beskæftigelsesrettede tiltag – hvilket 
kan være korrekt, når det omhandler en specifik afklaring af borgers arbejdsevne i forhold til 
vurdering af berettigelse til fleksjob. Men set i forhold til at bevare borgerens almindelige 
tilknytning til arbejdsmarkedet, er det afgørende, at der ikke opstår for stor distance mellem 
borger og arbejdsmarked.  

 Det anbefales derfor, at ventetiden udnyttes og anvendes med det formål at sikre, at 
borgeren fastholder kontakten til arbejdsmarkedet.  

 Følgende eksempel kan illustrere, hvordan ventetid kan påvirke borgerens tilknytning til ar-
bejdsmarkedet i negativ retning.  

Eksempel fra bor-
gerrejse 

Borger er kommet tilbage fra misbrugsbehandling, og føler sig motiveret til at prøve sig selv 
af ude på arbejdsmarkedet efter fem år på kontanthjælp. Samtidig har borger pådraget sig 
en brækket fod. Konklusionen fra sagsbehandler er, at en virksomhedsrettet indsats afven-
tes, indtil borger kan gå igen. Her går momentum i sagen tabt. Der kunne i stedet med fordel 
være arbejdet med at finde jobfunktioner, hvor en dårlig fod ikke var hindrende for udførelse 
af arbejdet. 
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Vægtning af doku-
mentation 

 

Ved at afvente behandling og helbredsmæssig afklaring opstår ofte situationer, hvor borgers 
begrænsninger fremstår gennemdokumenteret og omfattende og uden modvægt fra anden 
empiri i form af beskæftigelsesrettede indsatser, der har påvist, at borgeren til trods for 
helbredsudfordringer og med relevant støtte godt kan indgå i arbejdsfællesskaber og løse 
konkrete, afgrænsede arbejdsopgaver. 

 Der ses derfor et potentiale for at skærpe arbejdet med mål, plan, handling i sagsarbejdet 
med henblik på at tilrettelægge forløb, som kan for det første følger en udstukket kurs mod 
et konkret mål, for det andet indbefatter flere gensidigt understøttende og parallelle 
indsatser, som for det tredje sikrer en beskrivelse af borgerens arbejdsevne ud fra et mere 
helhedsorienteret perspektiv – ikke udelukkende fra lægestandens vinkel. 

Forskel på sager Hastigheden i samtale- og aktivitetsafvikling er højere i sygedagpengesager end i øvrige sa-
ger, hvilket kan tilskrives lovgivningen. Den store forskel i varigheden af sagsforløbene, her-
under afklarings- og tilkendelsesproces bør vække eftertænksomhed i forhold til borgernes 
retssikkerhed. Der ses eksempler på sygedagpengesagsforløb, der afsluttes på 1,5 år, imens 
der er eksempler på kontanthjælpssager, der først afsluttes efter 9 år.  

 Der ses således et potentiale for at arbejde mere konsistent og progressionsorienteret i kon-
tanthjælpssagerne, imens det for alle sager gælder, at der løbende bør være større fokus på 
de beskæftigelsesrettede mål og aktiviteter ift. at skabe en helhedsorienteret beskrivelse af 
borgerens samlede arbejdsevne. 

 5.4.1: Særligt fokus ift. ressourceforløbssagerne 

Indsatsplan med 6 
måneders per-
spektiv 

I sagsgennemgangen af ressourceforløbssagerne bemærkes det, at indsatsplanen ikke be-
nyttes som grundlag for arbejdet med borgerens indsats. I sagerne er der ikke udarbejdet en 
6 måneders indsatsplan, som ifølge lovgivningen bør foreligge i ressourceforløbssager. I ste-
det benyttes Min Plan til at beskrive indsatsens elementer, men her mangler fortsat en kon-
kretiseret beskrivelse af en udførlig plan for de næste 6 måneder.  

 Begrundelsen for at der bør arbejdes i indsatsplanen er, at der er en langt større detalje-
ringsgrad i forhold til beskrivelse af mål, delmål, beskrivelse og begrundelse af understøt-
tende tilbud og aktiviteter samt opfølgning i forløbet. Derfor er det relevant, at den enkelte 
borger i samarbejde med sagsbehandler udarbejder en udførlig indsatsplan, når de overgår 
til ressourceforløb.  

 Det ses i øvrigt, at der kun i få af sagerne er sat en konkret retning, jf. figuren nedenfor. 
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14 SMART mål defineres ved at være:  Specifikke, Målbare, Attraktive, Realistiske og Tidsbestemte 

 Figur 14: Borgers mål med ressourceforløbet 

 

N = 10 

 Det vurderes derfor at være et potentiale for at styrke arbejdet med at fastlægge helt kon-
krete mål om job eller uddannelse indenfor bestemte brancher eller jobfunktioner, fastlæg-
gelse af konkrete delmål der skal føre til det overordnede mål, samt hvilke aktiviteter der 
kan være med til at understøtte indsatsen. Det betyder, at sagsbehandlerne med fordel kan 
arbejde mere systematisk med det jobrettede fokus fx ved at samarbejde med borger om at 
opstille realistiske delmål, som kan indfries inden for en kortere tidshorisont og samtidig give 
borgeren en oplevelse af at lykkes. SMART’e delmål er én af metoderne til at sikre inddra-
gelse af borger og samtidig fastholde den langsigtede plan, selvom der (ofte) tilstøder ufor-
udsete problemer i processen.14 

 Konkrete, velbegrundede og målrettede indstillinger fra Rehabiliteringsteamet vil kunne 
være med til at understøtte udførlige og konkrete indsatsplaner. 

 5.5: Understøttes tilkendelserne af helbredsafklaringen? 

Faglige pejlemær-
ker 

Helbredsafklaringen og den lægelige dokumentation består af generelle helbredsattester, 
statusattester og speciallægeerklæringer, som tilsammen belyser den enkelte borgers hel-
bredstilstand, diagnose, funktionsevne samt prognose. For at indgå relevant i sagsbehandlin-
gen er det vigtigt, at der er opdateret lægelig dokumentation om borgerens aktuelle situa-
tion og forhold.  

 Lægen bør ikke udtale sig om borgerens arbejdsevne men forholde sig konkret til de hel-
bredsmæssige forhold. 

 Det er derimod sagsbehandlers opgave at foretage en socialfaglig vurderingen af borgerens 
arbejdsevne baseret på sagens samlede oplysninger, herunder også baseret på en kritisk 
gennemgang af, om sagen er grundigt belyst ift. såvel borgerens begrænsninger som res-
sourcer.  

 Sagsgennemgangen sondrer imellem om borgerens lidelse 1) er lægeligt dokumenteret 
og 2) om denne dokumentation understøtter kommunens vurdering af, at borgerens 
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arbejdsevne er så ubetydelig, at den ikke kan udvikles (hvilket fører til indstilling til før-
tidspension). 

 I sagsgennemgangen vurderes det, at der i langt størstedelen af sagerne er tilstrækkelig 
og entydig lægelig dokumentation for borgernes lidelser, som det også fremgår af figuren 
til højre.  

Entydig lægelig 
dokumentation 
for lidelserne i 91 
pct. af sagerne 

Kun i 9 pct. (3 sager) under-
støtter sagens indhentede 
lægelige dokumentation ikke 
diagnosen.  
 
Det vil sige, at det vurderes 
i sagsgennemgangen, at 
borgernes lidelser er 
veldokumenterede, og at 
den lægelige 
dokumentation er aktuel 
og opdateret. At det ikke er 
i alle sager, at der findes 
dokumentation for både 
fysiske og psykisk lidelse 
kan skyldes, at det kun er 
den ene type lidelse, der 
primært lægges til grund 
for borgers borgers 
begrænsede arbejdsevne. 

Figur 15: Lægelig dokumentation 

N = 35 

Anm: Figur: Forefindes der tilstrækkelig og entydig lægelig dokumentation for 

lidelserne? N = 35 

Men ikke entydig 
dokumentation 
for ubetydelig ar-
bejdsevne 

Til trods for at sagerne er lægeligt velbelyst, og der findes dokumentation for borgernes di-
agnoser/lidelser, er det værd at bemærke, at dokumentationen ikke af den grund nødven-
digvis understøtter en vurdering af, at borgerens arbejdsevne er begrænset til det ubetyde-
lige.  

 I forhold til de lægelige beskrivelser og vurderingerne af borgerens helbredstilstand, funkti-
onsevne samt prognose viser sagsgennemgangen, at den lægelige udlægning i 43 pct. af sa-
gerne ikke understøtter kommunens vurdering af, at det er formålsløst at udvikle arbejdsev-
nen. 
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15Personer i alderen fra 18 til 39 år kan tilkendes førtidspension, hvis det er dokumenteret, eller det på grund af særlige for-
hold er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres ved deltagelse i relevante jobafklaringsforløb, ressourceforløb eller aktiverings-
, revaliderings-, behandlingsmæssige eller andre foranstaltninger. (Lov om Social Pension) 

 5.6: Grundlag for tilkendelser – eller alternativer til førtidspension? 

Lov om social 
pension §16 

Førtidspension kan tilkendes personer, hvis arbejdsevne er varigt nedsat i et sådant omfang, 
at den pågældende ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende 
arbejde, herunder i et fleksjob15.  

 Det er en betingelse for at få tilkendt førtidspension: 

 1) at personens arbejdsevne er varigt nedsat, og 
2) at nedsættelsen er af et sådant omfang, at den pågældende uanset mulighederne for 

støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil 
være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. 

 Grundlag for afgørelse om førtidspension 

Lov om social 
pension §19 

§ 19. Grundlaget for en afgørelse om førtidspension skal bestå af  
1) en rehabiliteringsplan, der indeholder dokumentation for, at personens  
ressourcer og udfordringer i forhold til uddannelse og beskæftigelse er fuldt afklaret,  
2) dokumentation for, at alle relevante indsatser i den beskæftigelsesrettede  
indsats, herunder deltagelse i jobafklaringsforløb eller ressourceforløb, er udtømt, 
3) den faglige forklaring på, hvorfor pågældendes arbejdsevne anses for varigt  
nedsat,  
4)  den faglige forklaring på, at arbejdsevnen ikke lader sig anvende til  
selvforsørgelse uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, el-
ler  
5) angivelse af en eller flere konkrete arbejdsfunktioner, den pågældende med sin ned-
satte arbejdsevne anses for at kunne udføre. 

Faglige pejlemær-
ker 

Baseret på lovgivningens intentioner bør tilkendelserne af førtidspension hvile på et solidt 
fagligt grundlag, der dokumenterer borgers varigt begrænsede funktions- og arbejdsevne 
ved hjælp af såvel lægelige som beskæftigelsesfaglige undersøgelser. Med beskæftigelses-
faglige undersøgelser henviser vi til, at borgers arbejdsevne skal være undersøgt i relevante 
indsatser og med de muligheder for støtte, som lovgivningen rummer.  

 Sagsgennemgangen viser, at tilkendelserne af førtidspensionerne i 47 pct. af sagerne er til-
strækkeligt begrundet både lægeligt og socialfagligt, imens der for lidt over en tredjedel af 
sagerne savnes en solid argumentation og begrundelse, som er tilstrækkeligt funderet i so-
cialfaglige og lægelige dokumentation.  

 I 15 pct. af sagerne er begrundelsen tilstrækkelig ift. enten det socialfaglige perspektiv på 
sagen eller det lægefaglige skøn. 
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 Figur 16: Tilstrækkelig begrundelse for tilkendelsen af førtidspension 

 

 
 Anm: Er begrundelsen for tilkendelsen af førtidspension tilstrækkeligt  begrundet i forhold til manglende udvikling af 

borgerens arbejdsevne? 

 Kendetegnende for sagsgennemgangens vurdering af manglerne ved begrundelserne er, at 
de: 

Kendetegn ved 
mangelfulde be-
grundelser 

 Ensidigt støtter på lægelig dokumentation (og lægernes begrænsede viden om mulighe-
derne på arbejdsmarkedet) 

 Ensidigt beskriver borgers begrænsninger og ikke vægter disse op mod oplysninger om 
borgers uddannelses- og erhvervsbaggrund samt øvrige ressourcer og muligheder, som er 
forsøgt  

 Kun i mindre grad indeholder konkrete socialfaglige vurderinger af borgers samlede situa-
tion og dennes indvirkning på borgers arbejdsevne  

 Stort set ikke har afsøgt lovgivningens muligheder for at kompensere og støtte borgeren 
med hjælpemidler, arbejdspladsindretning eller fx personlig assistance på arbejdspladsen 

 Alternativer til førtidspension? 

 Det er relevant at stille spørgsmålet, om der kunne have været alternativer til førtidspension 
i de gennemgåede sager. I sagens natur er dette et kontrafaktisk spørgsmål, som ikke kan 
testes i virkeligheden, men hypotesen om andre konkrete udfaldsmuligheder kan bruges 
konstruktivt i tilpasningen af den faglige linje i sagsbehandlingen.  

I 44 pct. af sa-
gerne åbner den 
lægelige doku-
mentation for an-
dre udfaldsmulig-
heder 

Det vurderes, at der i 44 pct. af sagerne er forhold i den lægelige dokumentation, der peger 
i andre retninger end kun førtidspension. I 26 pct. (9) af sagerne, hvor borger er under 60 år 
ved tilkendelsen af førtidspension, er der forhold i sagen, som indikerer, at borgeren givet 
sin erhvervserfaring, kompetencer, ressourceniveau samt nedsatte funktionsevne burde 
kunne profitere af et fleksjob – eventuelt med kompensation i form af hjælpemidler, arbejds-
pladsindretning eller personlig assistance. 

 Ses der på typen af sager, er det ikke umiddelbart muligt at se et egentligt mønster i eksem-
pelvis uddannelsesbaggrund, lidelse eller målgruppe. Fælles for sagerne er dog, at sagen og 
tilkendelsen af førtidspensionen primært hviler på lægelig dokumentation, og at denne ikke 
er tilstrækkelig til at udelukke et potentiale for at udvikle arbejdsevnen i relevante og virk-
somhedsvendte indsatser med passende støtte. 
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 6: Borgerrejser 

 Borgerrejserne illustrerer nogle af de pointer, sagsgennemgangen har trukket frem oven-
for i forhold til at arbejde med afsæt i en mere arbejdsmarkedsrettet tilgang.  

 Det skal samtidig anføres, at flertallet af de gennemgåede sager er komplekse, ligesom der 
ikke sås tvivl om, at de berørte borgere har en dårlig livskvalitet givet deres helbredsmæs-
sige og/eller sociale situation. 

 På tidspunktet for tilkendelsen for førtidspension er der, som ovenfor nævnt ikke grund til 
at anfægte tilkendelsen, men der er grund til at reflektere over, hvorvidt en anden tilgang 
og indsats kunne have ændret udfaldet, således at borger havde bevaret tilknytningen til 
arbejdsmarkedet meningsfuldt og dermed også bedret livskvaliteten med et supplement 
af andre input og succeser. 

  

 6.1: Borgerrejse 1 (kontanthjælp) 

 Borgerrejse 1 omhandler en 60-årig mand, der har været på kontanthjælp siden 2009 og 
får bevilget FØP i efteråret 2018 pga. recidiv alkoholmisbrug, hyppig hovedpine (Hortons) 
og smerter efter brækket fod. Sagen er kendetegnet ved et langstrakt passivt forløb, hvor 
der først i 2016 iværksættes virksomhedsrettet indsats gennem privat aktør. Dette forløb 
varer i over 2 år uden at borger kommer ud i virksomhedspraktik. Borger har uddannelse 
indenfor detail og over 30 års erhvervserfaring indenfor salg. Der ses dog ikke en reel af-
dækning af borgers ressourcer og kompetencer med blik for relevante skånehensyn eller 
blik for relevante arbejdsopgaver. Det vurderes at sagen som minimum har potentiale for 
et fleksjob. 
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 6.1.1: Langstrakt forløb på kontanthjælp 

 Denne sag strækker sig over 9 år, hvor fokus gennem årene er en fortløbende indhentning 
af lægelig dokumentation, og samtaler der stort set kun har fokus på borgers helbred og 
begrænsninger. 

 Det ses i sagsgennemgangen, at sagsstyringen hovedsageligt bestemmes af borgers egen 
vurdering af helbred og begrænsninger i forhold til en virksomhedsrettet indsats. Det 
afventes således at borger er klar til aktivitet, ligesom borger ikke mødes med et 
tilstrækkeligt modspil i forhold til vurdering af egne begrænsninger, hverken fra 
sagsbehandler eller privat aktørs side. Således fylder beskæftigelsesfaglige perspektiver 
forsvindende lidt i forhold til at skabe progression i forløbet. 

 6.1.2: Samtaler – frekvens og indhold 

 Samtalefrekvensen i dette kontaktforløb er kendetegnet af regelmæssige opfølgninger på 
borgers helbred. I nogle år (2012, 2015, 2017 og 2018) afholdes der dog kun 1-2 samtaler, 
hvilket ikke er betegnende for god beskæftigelsesfaglig praksis.  

 Omdrejningspunktet for de fleste samtaler er borgers helbred, samt status på hvad der skal 
indhentes/er indhentet af lægelige oplysninger. Der ses ikke et beskæftigelsesfagligt fokus 
i samtalerne, hvor borgers mange års erfaring på arbejdsmarkedet kunne blive udfoldet og 
beskrevet i kompetencer, ressourcer og nødvendige skånehensyn, og omsat til konkrete 
arbejdsopgaver, funktioner eller brancher. Handicapkompenserende ordninger kunne 
også med fordel være bragt i spil i forhold til at fjerne/minimere betydningen af borgers 
dårlige fod i forhold til at udføre forskellige jobfunktioner. 

 I forår 2016 udtrykker borger ønske om at komme ud og prøve sig selv af (efter at have 
gennemført behandling for alkoholmisbrug på Ringgaarden). Borger døjer dog med en 
brækket fod og konklusionen er, at en virksomhedsrettet indsats afventes til borger kan gå 
igen. I november 2016 starter borger i forløb hos privat aktør, hvor der skal findes en 
praktik indenfor salg. I en samtale i august 2017 – uden at borger har været ude i praktik - 
fortæller borger at han ikke længere ser sig selv på arbejdsmarkedet og udtrykker ønske 
om FØP. Dette udfordres ikke af sagsbehandler eller privat aktør, og der arbejdes herefter 
mod en afklaring til FØP.  

 6.1.3: Aktive indsatser og dokumentationspraksis 

 Borgeren er i løntilskud fra december 2007 til maj 2008. Derudover iværksættes kun to 
indsatser i de 9 år som kontaktforløbet varer. Lige i starten af kontaktforløbet samt ved 
slutningen af kontaktforløbet. Det første tilbud er et internt tilbud i Jobhuset tilbage i 
2009/10, men der foreligger ingen beskrivelser herfra. Det andet tilbud er hos 
Mensoc/MenAf, der pågår i over to år, helt frem til borger får tilkendt førtidspension.  

 Formålet i starten af forløbet er at afdække borgers beskæftigelsesmuligheder mhp. at 
komme ud i en virksomhedspraktik indenfor salg, der kan føre til ordinært 
arbejde/løntilskud. Efter ét år og ét forsøg på at løbe en praktik i gang kan borger ikke 
længere se sig selv på arbejdsmarkedet og ønsker en FØP. Herefter bliver formålet med 
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forløbet en udarbejdelse af en funktionsbeskrivelse af borger inden sagen kan foreligges 
på rehabiliteringsmødet.  

 Der foreligger således en funktionsbeskrivelse, hvor borgers erhvervserfaring er kort 
skitseret, men hvor helbred og begrænsninger fylder. Det fremgår ikke af 
funktionsbeskrivelsen eller andre dokumenter, hvad indholdet i forløbet har været eller 
hvilke social- og beskæftigelsesfaglige metoder man har forsøgt sig med i forhold til at 
motivere og understøtte borgers tilbagevenden til arbejdsmarkedet. 

 6.1.4: Min Plan: Mål og delmål 

 I borgers Min Plan fremgår der ikke konkrete jobmål eller delmål, der kan angive en retning 
eller plan for, hvordan man vil understøtte borgers vej tilbage i beskæftigelse. Manglende 
mål, delmål og formål med indsatsen resulterer i et manglende fokus i iværksættelsen af 
aktive tilbud, hvor borgers samlede personlige og erhvervsmæssige baggrund inddrages. I 
2016 angives et overordnet jobmål indenfor salg, men resten af Min Plan er copy-paste fra 
jobsamtaler i jobcentret, med fokus på borgers helbred og begrænsninger.  

 Der ses et væsentligt potentiale i, at der arbejdes langt mere systematisk med udarbejdelse 
af sammenhængende og konkrete planer, mål og delmål for indsatsforløbet og hvilke 
konkrete arbejdsfunktioner, som borgeren vurderes at kunne varetage på sigt. Dette for at 
sikre større fremdrift og progression i sagen.  
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 6.2: Borgerrejse 2 (ressourceforløb) 

 Borgerrejse 1 omhandler en 53-årig mand, der kom til Danmark i midt i 80’erne. Borger blev 
sygemeldt fra sin arbejdsplads gennem 20 år i maj 2017 pga. alvorlige rygsmerter/lidelser 
(diskusprolaps/ spinalstenose), får bevilget JAF i juni 2018, ressourceforløb i september 2018 
og tilkendes FØP i august 2019, efter mindre end 1 år på ressourceforløb, hvor målet var 
afklaring til fleksjob. Der har ikke været iværksat nogen form for aktivitet siden forløbets 
start, udover et forløb på smerteklinik. 

 l 

 6.2.1: Samtale – frekvens og indhold 

 Denne borgerrejse er et eksempel på et sagsforløb med hyppig kontakt til borger, men hvor 
fokus i samtalerne/kontakten udelukkende har været på borgerens helbredsmæssige barri-
erer og fysiske begrænsninger. Derudover ses at en stor del af kontakten er foregået telefo-
nisk/mail og ikke ved personligt fremmøde.  

 Der er på intet tidspunkt i samtaleforløbet en nysgerrighed på at afdække borgers 32 år lange 
arbejdsliv i Danmark og hans mange faglige kompetencer og personlige ressourcer i forhold 
til tilbagevenden til arbejde/fleksjob, ligesom der heller ikke ses en afdækning af hvorvidt 
kompenserende ordninger vil kunne gavne borgers tilknytning til sin arbejdsplads/arbejds-
markedet generelt. 

 6.2.2: Ressourcespotting 

 Borger har haft stabil tilknytning til arbejdsmarkedet siden han ankom til Danmark, heraf 12 
år i en NGO og 20 år i en større  virksomhed, hvorfor det må antages, at der er masser af 
ressourcer, sekundære kompetencer og en stærk arbejdsidentitet, der kan arbejdes med og 
udvikles på. Borger har haft få og langvarige jobs, hvorfor borgers viden om muligheder på 
det brede arbejdsmarked må antages at være stærkt begrænset. Det er her, at 
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sagsbehandlers beskæftigelsesfaglighed burde bringes i spil, således at den lægefaglige do-
kumentation ikke står alene i vurderingen af borgers arbejdsevne.  

 Sagsbehandlingen burde med udgangspunkt i et ressourcefokus i samtalerne således kunne 
støtte borger til at se hvilke øvrige kompetencer han har opbygget gennem sit lange arbejds-
liv, og hvilke muligheder og åbninger det kan give i forhold til at fastholde en tilknytning til 
arbejdsmarkedet, hvor der kan tages passende hensyn til hans helbredsmæssige situation. 
Noget borger selv har et stærkt ønske om. 

 6.2.3: CV 

 Der er arbejdet minimalt med udarbejdelse af CV. Det er udover stillingsbetegnelsen slet ikke 
udfoldet, hvilke arbejdsopgaver borger har haft i sin 20 år lange ansættelse eller i sit arbejde 
i NGO’en. Arbejdet med CV kan være med til at undersøge og understøtte et potentielt job-
match samt give inspiration og motivation til etablering af virksomhedsvendte indsatser – en 
udvidelse af mulighedsrum for borgere med begrænset viden om arbejdsmarkedet. 

 6.2.4: Mål og delmål 

 Der ses ikke beskrevet noget konkret retningsgivende mål for indsatsen, hverken i sygedag-
pengeforløb eller da borger kommer i ressourceforløb. Rehabiliteringsmål er således: ”Afkla-
ring i forhold til fleksjob. Der afventes effekt af behandling på smerteklinik. Herefter afklaring 
af arbejdsevnen enten via virksomhedspraktik eller på anden vis”.  

 Det er meget bredt definerede mål, som er svære at omsætte i praksis, både for borger og 
for sagsbehandler. Der kunne godt være foreslået langt mere konkrete opgaver eller arbejds-
funktioner, som borger formodes at kunne klare med rette skånehensyn, og hvilke indsatser 
der skal til for at nå derhen (delmål). 

 6.2.5: Aktive indsatser 

 Der iværksættes ingen indsatser i dette forløb, og borger bevilges således både ressource-
forløb og FØP uden at der har været iværksat virksomhedsrettede indsatser, hvor borgers 
arbejdsevne og muligheder for skånehensyn kunne have været afprøvet. Der mangler i høj 
grad et beskæftigelsesfagligt bidrag til at undersøge muligheder for borgers tilbagevenden 
til arbejde. 
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 6.3: Borgerrejse 3 (sygedagpenge) 

 Borgerrejse 3 omhandler en 55-årig kvinde, der pga. progredierende muskelsvind 
sygemeldes fra selvstændig virksomhed i efteråret 2017, og bevilges FØP i november 2018. 
Selve sagsforløbet er kendetegnet ved hyppige samtaler, der dog alle omhandler borgers 
sygdomsforløb, behandlinger og begrænsninger, fremfor en nysgerrighed og undersøgelse 
af muligheder for fastholdelse fx ved hjælp af kompenserende ordninger eller fleksjob. 

  

 6.3.1: Samtale – frekvens og indhold 

 Procesuelt er der ikke noget at sætte på dette samtaleforløb. Der er således hyppig kontakt 
med borger, ca. hver anden måned. Samtalernes indhold derimod, centrerer sig 
udelukkende omkring borgers sygdom, lægeundersøgelser, statusattester, samt indgående 
beskrivelser af begrænsninger i arbejdsliv og familieliv efter sygdom er brudt ud.  

 Der ses på intet tidspunkt en nysgerrighed på eller en udfoldelse af de mange kompetencer 
borger har erhvervet sig gennem sit lange arbejdsliv. Ej heller arbejdes der i samtalerne med 
at sammenholde borgers mange primære såvel som sekundære kompetencer med den 
helbredsmæssige situation og omsætte det til skånehensyn og relevante 
arbejdsfunktioner/opgaver.  

 Der mangler generelt beskæftigelsesfaglighed og brug af relevante beskæftigelsesfaglige 
metoder og vurderinger i dette samtaleforløb, hvor fx de handicapkompenserende 
ordninger burde være bragt i spil som en mulighed. 

 6.3.2: Aktive indsatser og opfølgning/dokumentationspraksis 

 Der iværksættes to forløb af 6 uger i løbet af det år, hvor borger er på sygedagpenge. Der 
ses ingen tilbagemelding/dokumentation på borgers forløb og evt. udvikling fra det første 
forløb.  
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 I det sidste forløb beskrives hvordan borger gennem samtalerne pludseligt bliver bevidst 
om omfanget sine begrænsninger, hvilket får borger til at indse, at hun ikke kan arbejde 
uanset vilkår. Tilbudsstedet anbefaling er også, at borger ikke bør deltage i afklarende 
praktikker, hvorfor der udfærdiges en funktionsbeskrivelse fra tilbudsstedet som 
erstatning herfor. Denne beskrivelse baserer sig udelukkende på samtaler med borger 
(vi ved ikke hvor mange), statusattester fra læger og organisationer samt fra borgers 
dagbogsnotater henover 3 uger med beskrivelser af hendes hverdagsgøremål. Det 
fremgår ikke i beskrivelsen, hvad indholdet i forløbet har været udover, at der har været 
afholdt samtaler med borger. Forløbet hos anden aktør kommer dermed til at fremstå 
som en arbejdsprøvning, hvis primære formål er at dokumentere hvor lidt borger kan, 
fremfor at afsøge muligheder på arbejdsmarkedet (fx ift. handicapkompenserende 
ordninger). 

 6.3.3: Mål og delmål 

 Der fremgår ikke nogen beskrivelser af mål for borgers forløb. Tidligt i forløbet vurderes 
arbejdsevnen væsentligt og varigt nedsat, og at der er behov for en afklaring af arbejdsevnen 
for vurdering af borgers muligheder for arbejdsmarkedstilknytning fremover. Herefter 
iværksættes det andet forløb hos anden aktør, men uden klare mål og delmål for hvordan 
der skal arbejdes med at afklare og undersøge disse muligheder.  

 6.4: Opsamling 

Erhvervserfaring 
bringes ikke i spil 

De tre borgerrejser illustrerer de overordnede pointer fra sagsgennemgangen. I de tre 
fremhævede cases har borgerne mange års erhvervserfaring, som ikke bliver bragt i spil i 
forhold til at udvikle arbejdsevnen. 

 
Potentiale i en 
styrket beskæfti-
gelses-faglighed 

Der ses et potentiale i, at der i højere grad kommer fokus på beskæftigelsesfagligheden, 
således at kompetenceafklaring, viden om arbejdsmarkedet, muligheder for støtte via 
handicapkompenserende ordninger mm. i højere grad kombineres og sammenholdes med 
borgernes helbredsmæssige forudsætninger. Det giver borgerne nye perspektiver på deres 
arbejdevne ift. hvad der er/vil være muligt at varetage af konkrete jobfunktioner og 
arbejdsopgaver. Dvs. at vi gennem vores beskæftigelsesfaglighed udvider borgernes 
mulighedsrum i forhold til at fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet, da det oftest ikke er 
noget borgere eller lægefagligt personale har stor indsigt i.  

 I disse tre sager fremgår alt det, der begrænser og umuliggør, at borgerne fortsat kan have 
tilknytning til arbejdsmarkedet. De forhold og ressourcer, der kan udgøre ’modvægten’ til 
begrænsninger og barrierer, står ubelyste hen.  

Sager styres af læ-
gefaglige vurde-
ringer alene 

Sagsforløbene er i høj grad styret af de lægelige akter i sagen, og de lægefaglige vurderinger 
af borgernes funktionsniveau. Det er uden tvivl borgere med væsentlige helbredsmæssige 
problemstillinger, og det er også muligt, at sagerne ville have være endt med førtidspension 
uanset tiltag. Men potentialerne for udvikling af arbejdsevnen ses ikke engang afsøgt. 

Potentiale i at 
styrke dokumen-
tations-praksis 

Der ses yderligere et potentiale i at styrke dokumentationspraksis. Der er ingen systematik i 
afrapportering af borgerforløb fra tilbudssteder/anden aktører. Det gør det svært at arbejde 
med borgers progression og tilegnelse af kompetencer igennem de aktive tilbud. Dermed 
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bliver det også vanskeligt at følge op på progression samt at tilpasse tilbud, praktik og 
relevante arbejdsopgaver og skånehensyn efter borgers formåen og behov. Den 
dokumentation der har været i sagerne har i højere grad fungeret som dokumentation af alt 
det borger ikke kan fremfor at dokumentere borgernes potentiale på arbejdsmarkedet. 

Øget fokus på be-
skrivelse af mål og 
delmål 

Der bør fremover være større fokus på at beskrive konkrete mål og delmål for borgernes 
forløb. I disse tre borgerrejser er mål og delmål beskrevet så overordnet at det er svært at 
omsætte i praksis og handle ud fra, fx afklaring af arbejdsevnen. Det ses at manglende mål 
og delmål for borgernes vej tilbage i beskæftigelse, resulterer i et manglende fokus på 
anvendelsen af målrettede tilbud og oparbejdelsen af borgerens ressourcer, 
erhvervsrettede kompetencer samt muligheder for at indtræde på arbejdsmarkedet under 
rette forudsætninger og med nødvendige skånehensyn. 
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 7: Bilag 1: Arbejdsgange vedrørende vedlige-
hold og opdatering af prognosemodel 

 Prognosen for udgiftsudviklingen på førtidspensionsområdet i Hørsholm Kom-
mune tager afsæt i en række antagelser om kommunens til- og afgangsmønster på 
førtids- og seniorpensionsområdet samt antagelser om enhedspriser for førtids- 
og seniorpensionister tilkendt efter 1. juli 2014.  

 For at sikre at kommunens fremtidige budgetter på førtidspensionsområdet altid 
bygger på opdaterede og realistiske antagelser og data, er det aftalt, at prognose-
modellen løbende opdateres med ny data og antagelser ifm. kommunens økono-
miske årshjul. 

 7.1: Arbejdsgang for samarbejdet ml. økonomi og jobcenter 

 Det økonomiske årshjul på førtids-
pensionsområdet følger de reste-
rende områder i kommunen.  

 

 Der foretages kvartalsvise delopfølg-
ninger på kommunens budget samt 
en årlig budgetopfølgning. Herefter 
udarbejdedes regnskabet for bud-
getåret.  

 Arbejdsgangen for samarbejdet ml. 
jobcenter- og økonomi i Hørsholm 
Kommune ifm. budgetlægning, bud-
getopfølgning og regnskab på før-
tidspensionsområdet tager afsæt i 
dette årshjul.  

 Følgende oplysninger og antagelser i prognosemodellen skal opdateres: 

 
 Enhedspriserne for forsørgelsesudgifter forbundet med førtidspensionister 

tilkendt efter 1. juli 2014  
 Antal førtidspensionister på henholdsvis ny- og gammel ordning  
 Ajourføring af kommunens liste over førtidspensionister på gammel ordning 

herunder ifm. fraflytning, dødsfald og tilflyttere fra andre kommuner  
 Antal seniorførtidspensionister (tilkendt under atp) herunder til- og afgang 

 

  

  

  

  

Budget

Kvartalsvis 
delopfølgning

Budgetopfølgning

Regnskab
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 7.2: Arbejdsgang for opdatering af prognose for udgiftsudvikling på 

førtidspensionsområdet  

 1. Enhedspriser for forsørgelsesudgifter forbundet med førtidspensionister 
tilkendt efter 1. juli 2014 

  Enhedspriserne for forsørgelsesudgifterne opdateres kvartalsvis v. 
budgetopfølgning og endeligt v. regnskab  

 Enhedspriserne opdateres ved at Marianne (økonomi) indtaster de fortløbelige 
eller endelige forsørgelsesudgifter til førtidspensionister på ny ordning 
konteret på funktionsområde 5.48.66 gruppering 1-4.  

 Oplysninger indtastes i prognosemodellen i Acadre under fanen ”enhedspriser” 
 Jobcenter indtaster oplysninger om antal førtidspensionister på ny ordning (se 

nedenfor) i samme fane  

 2. Antal førtidspensionister på henholdsvis ny- og gammel ordning  

  Antal førtidspensionister på henholdsvis ny og gammel ordning beregnes under 
fanen ”Antal førtidspensionister” i prognosemodellen på Acadre 

 Ved den kvartalsvise budgetopfølgning indtaster staben det samlede antal før-
tidspensionister i de foregående kvartaler 

 Prognosemodellen udregner automatisk fordelingen af førtidspensionister på 
henholdsvis ny og gammel ordning via oplysningerne om antal førtidspensioni-
ster på gammel ordning (se nedenfor).  

 3. Ajourføring af førtidspensionister på gammel ordning  

  Prognosemodellen bygger på individspecifikke oplysninger om førtidspensioni-
ster tilkendt før 1. juli 2014 herunder tilkendelsesdato, alder (ift. forventet af-
gang til folkepension) til/fraflytning (ift. mulighed for mellemkommunal refu-
sion) samt den enkeltes nettoudgift. 

 Charlotte eller Anne fra jobcenteret opdaterer løbende oplysningerne om før-
tidspensionister på gammel ordning når de modtager advis om til/fraflytning og 
dødsfald for sager tilkendt før 1. juli 2014 

 Oplysningerne opdateres under fanen ”Oversigt, før 1. juli 2014”  

 4. Antal seniorpensionister  

  Pr. 1. januar 2021 overgår administrationen af tilkendelser af seniorpensions-
ordningen fra jobcenteret til en ny selvstændig myndighed under ATP 

 Det er derfor særligt vigtigt, at jobcenteret overvåget tilgangen- og afgangen til 
seniorførtidspensionsordningen og opdaterer prognosemodellens antagelser 
om til- og afgang hvis nødvendigt 

 Til- og afgangsmønsteret opdateres v. de kvartalsvise budgetopfølgninger under 
fanen ” Antal seniorpensionister” af stab i JBE.  
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 Oversigt over opdateringer, ansvarlig og kadence   

Hvad skal opdateres? 
Hvem skal  
opdatere? 

Hvor ofte skal det  
opdateres? 

Enhedspriser for forsørgelsesudgifter for 
førtidspensionister på ny ordning 

 Marianne  
 Kvartalsvis v. budgetopfølgning  
 Årligt v. regnskab  

Antal førtidspensionister (fuldtids)  

• Gammel og ny ordning   

 JBE 
 Stab   

 Kvartalsvis v. budgetopfølgning  
 Årligt v. regnskab 

Ajourføring af førtidspensionister på gl. ordning  

• Tilgang,fraflyttere, dødsfald mm.  
 Charlotte/Anne  Løbende v. advis  

Antal seniorpensionister 

• Tilgang- og afgang  
 JBE  Kvartalsvis v. budgetopfølgning  

  



 

  
Projekt: Analyse af førtidspensionsområdet, August 2020                                                                         57 

 8: Bilag 2: Bilagsrapport fra sagsgennemgan-
gen af ressourceforløbssager 

Uddannelsesbag-
grund 

 

  

Forsørgelseshisto-
rik 

 

  

10%

0%
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0%

10%

10%

30%

10%

10%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Ingen uddannelse

9. klasse afgangsprøve

10. klasse afgangsprøve

Gymnasial uddannelse

Erhvervsuddannelse

Kort videregående uddannelse

Mellemlang videregående…

Lang videregående uddannelse

Ikke oplyst

Hvad er borgerens højeste afsluttede uddannelse? 

0%

0%

0%

80%

20%

0%
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Var i uddannelse

Var i arbejde

Var selvforsørgende

Modtog anden offentlig…

Var under 18 år og derfor ikke…

Ikke oplyst

Hvilken arbejdsmarkedsrelation havde 
borgeren forud for den igangværende 

ydelsesperiode? Procent
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Fysiske helbreds-
problemer 

 

  

Psykiske  
helbreds- 
problemer 

 

  I samtlige 10 sager forefindes lægelig dokumentation for lidelserne 
 I 3 sager er de lægelige oplysninger ikke opdateret – der mangler status på be-

handlingsforløb  

  

10%

10%

0%

10%

70%
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Sygdomme i bevægeapparatet

Kredsløbssygdomme

Kræftlidelser

Funktionelle lidelser (Fx…

Andet: Angiv

Borger har ingen fysiske…

Borgeren har fysiske helbredsproblemer 
(lægefagligt vurderet)
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Stress, angst, depression

PTSD

Personlighedsforstyrrelser

Svære psykiske lidelser (fx bipolar,…

Andet. Angiv:

Borger har ingen psykiske…

Borgeren har psykiske helbredsproblemer 
(lægefagligt vurderet)
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Sociale problemer 

 

 3 af borgerne har sager hos Børn og Familie  

Processuelle for-
hold 

 

 Forelæggelse for Rehabiliteringsteamet 

  I samtlige sager forefindes Rehabiliteringsplanens forberedende del 
 8 ud af 10 sager vurderes at være tilstrækkeligt belyst, når den forelægges reha-

biliteringsteamet 
 I 2 sager er det ikke tydeligt, at der er afprøvet tilstrækkelig virksomhedsrettede 

indsatser, hvor der er taget hensyn til helbredsudfordringer og skånehensyn 
I 3 ud af 10 sager er der et tilstrækkeligt udfyldt CV 

 Indstillingen fra  Rehabiliteringsteamet 

  I 9 ud af 10 sager forefindes Rehabiliteringsteamets indstilling på sagen 
 I 4 ud af 10 sager er indstillingen fra Rehabiliteringsteamet arbejdsmarkedsrettet 

og konkret ift. job eller uddannelse 
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Kriminalitet

Misbrug (alkohol, hash, narkotika)

Boligproblemer (ingen fast bopæl)

Stor gæld

Andet:

Borger har ikke væsentlige sociale…

Er der i sagen nævnt, at borgeren har sociale 
problemer, som hæmmer tilknytning til 

arbejdsmarkedet

100%
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20%
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Der er løbende lavet opfølgning i
sagen

Rettidige samtaler inden for det
sidste år

Der har været passive perioder i
sagen

Processuelle forhold i sagerne
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 I 4 ud af 10 sager er indstillingen begrundet med henvisning til mulighed for ud-
vikling af borgers arbejdsevne 

I 3 ud af 10 sager er de anbefalede aktiviteter begrundet i en arbejdsmarkedsrettet 
tilgang 

Rehabiliterings-
teamet anbefaler 

 

  I 7 ud af 10 sager vurderes sagen er være tilstrækkelig afklaret til bevilling af res-
sourceforløb 

Det vurderes, at de øvrige 3 sager kunne være a) bevilget flekjob, b) jobafklarings-
forløb og c) raskmeldt jf. sygedagpengelovens §7 evt. §7,5. 

Mål for ressource-
forløbet 

 

Virksomhedsfor-
løb 

 I 4 ud af 10 sager er der planlagt eller iværksat virksomhedspraktik 
 I 3 ud af disse 4 sager er virksomhedspraktikken iværksat med et klart formål, der 

understøtter borgerens jobmål 
 Der er i samtlige praktikker taget hensyn til borgers skånebehov 
 I 3 af sagerne er der udarbejdet en fyldestgørende beskrivelse af praktikken 
I samtlige 4 sager har borger haft mentor tilknyttet i forbindelse med praktikken 
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fokus på arbejdsmarkedet

Virksomhedspraktik

Parallelle forløb

Andet, skriv:

Hvilke tilbud peger Rehabiliteringsteamet på? 

0%

0%

0%

10%

0%

30%

60%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Beskæftigelse

Uddannelse
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Der er ikke defineret noget klart…

Hvad er borgers mål? 
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 Det vurderes samlet set, at indsatsen har været tilstrækkelig arbejdsmarkedsrettet 
i 3 ud af 10 sager, imens der har været fokus på at udvikle borgers arbejdsevne i 
halvdelen af sagerne. 
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 9: Bilag 3: Screeningsskabeloner 

  

 9.1: Screeningsskema til vurdering af kvalitet i tilkendte førtidspensioner 

  

 
Baggrundsoplysninger 

1. CPR 

2. Varighed af nuværende sammenhængende forløb i jobcentret__________________ 

 

Angiv startdato for borgerens seneste sammenhængende forsørgelsesforløb (anset at der har været 

forskellige ydelser) DD/MD/ÅR________ 

 

Hvilken ydelse har borger fået umiddelbart forud for forelæggelsen for rehabiliteringsteamet/Pensi-

onsnævnet? 

(1) ❑ Kontanthjælp 

(2) ❑ Uddannelseshjælp 

(3) ❑ Ressourceforløbsydelse (JAF) 

(4) ❑ Sygedagpenge 

(5) ❑ Ledighedsydelse 

(6) ❑ Selvforsørgelse 

(6) ❑ Andet 

 

Hvilke forskellige ydelser har borger modtaget inden for de seneste 5 år? (Sæt gerne flere krydser)  

(1) ❑ Kontanthjælp 

(2) ❑ Uddannelseshjælp 

(3) ❑ Ressourceforløbsydelse (JAF) 

(4) ❑ Sygedagpenge 

(5) ❑ Ledighedsydelse 

(6) ❑ Andet 

 

Hvad er borgerens højeste afsluttede uddannelse? 

(1) ❑ Ingen uddannelse 

(2) ❑ 9. klasse afgangsprøve 
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(3) ❑ 10. klasse afgangsprøve 

(4) ❑ Gymnasial uddannelse 

(5) ❑ Erhvervsuddannelse 

(6) ❑ Kort videregående uddannelse 

(7) ❑ Mellemlang videregående uddannelse 

(8) ❑ Lang videregående uddannelse 

(9) ❑ Ikke oplyst 

 

Helbred og andre barrierer 

Borgeren har fysiske helbredsproblemer (lægefagligt vurderet)  

☐ Sygdomme i bevægeapparatet 

☐ Kredsløbssygdomme  

☐ Kræftlidelser  

☐ Funktionelle lidelser (Fx fibromyalgi)  

☐ Andet ________________ 

☐ Borger har ingen fysiske helbredsproblemer 

 

Borgeren har psykiske helbredsproblemer (lægefagligt vurderet) 

☐ Stress, angst, depression  

☐ Personlighedsforstyrrelser 

☐ Svære psykiske lidelser (fx bipolar, maniodepressiv mv)   

☐ Andet ________________ 

☐ Borger har ingen psykiske helbredsproblemer 

 

Forefindes der tilstrækkelig og entydig lægelig dokumentation for lidelserne? 

(1) ❑ Ja for fysisk lidelse 

(2) ❑ Ja for psykisk lidelse 

(3) ❑ Ja for både fysisk og psykisk lidelse 

(4) ❑ Nej 

Understøtter de lægelige oplysninger, at borgerens arbejdsevne ikke kan udvikles?  

o Ja 

o Nej 
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Løbende kontakt og opfølgningspraksis  

 

• Er der løbende lavet opfølgning i borgerens forløb i jobcentret? 

o  Ja 

o Nej 

 

• Har der været passive perioder i sagen (mere end 3 måneder uden kontakt)?  

o Ja 

o Nej 

 

• Har der været passive perioder i sagen (mere end 6 måneder uden aktivitet)?  

o Ja 

o Nej 

lIværksatte aktiviteter mhp. udvikling af arbejdsevnen 

 

• Har der været iværksat relevante afklarende/udviklende aktiviteter for borgeren?  

o Ja 

o Nej 

FILTER (hvis ja, besvares næste spørgsmål. Hvis nej, springes næste de næste to spørgsmål over) 

 

• Hvilke relevante afklarende/udviklende aktiviteter har været iværksat? 

o Virksomhedspraktik (hvis ja: hvor mange?) 

o Opkvalificerende tilbud - fx mhp. brancheskift/jobskift (hvis ja: hvor mange?) 

o Mestringstilbud fx mhp. at lære at leve med smerter 

o Øvrige understøttende tilbud – fx mentor eller handicapkompenserende ordninger (hvis 

ja: hvilke?) 

 

• Understøtter de relevante indsatser/aktiviteter, at borgerens arbejdsevne ikke kan udvikles?  

o Ja 

o Nej 

 

• Hvilke aktiviteter har været iværksat? 

o Virksomhedspraktik uden særskilt fokus på skånebehov eller borgers kompetencer - (hvis 

ja: hvor mange?) 

o Vejledning/opkvalificering uden retning ift. borgers skånebehov eller mål - (hvis ja: hvor 

mange?) 

o Øvrige tilbud, hvilke?_______________________________ 

o Der har ikke været iværksat nogen aktiviteter 



 

  
Projekt: Analyse af førtidspensionsområdet, August 2020                                                                         65 

 

• Har der været taget behørigt hensyn til borgers skånebehov i virksomhedsrettede indsatser?  

o Ja 

o Nej 

o Hvis nej, i hvilke indsatser___________________________ 

 

• Vurderes det, at borgerens arbejdsevne er forsøgt udviklet inden for relevante jobfunktioner?   

o Ja 

o Nej  

o Begrund gerne: __________________ 

 

Helhedsvurdering 

• Vurderes sagen at være tilstrækkeligt belyst til at legitimere førtidspension på det foreliggende 

grundlag 

o Ja 

o Nej 

o Begrund_________________________________ 

 

• Er begrundelsen for tilkendelsen af førtidspension tilstrækkeligt socialfagligt begrundet i forhold 

til manglende udvikling af borgerens arbejdsevne? 

o Ja 

o Nej 

o Hvis nej, hvorfor: _________________________________ 

 

• Er begrundelsen for tilkendelsen af førtidspension tilstrækkeligt lægefaglig begrundet i forhold til 

borgerens manglende udvikling af arbejdsevne? 

o Ja 

o Nej 

o Hvis nej, hvorfor:_________________________________ 

 

• Er der forhold i de lægelige dokumenter, der peger i retning af andre afgørelsesmuligheder end 

førtidspension?  

o Ja 

o Nej 

o Hvis ja, hvilke__________________________ 
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 9.2: Screeningsskema til vurdering af kvaliteten i ressourceforløbssager 

 Baggrundsoplysninger 

3. CPR 

4. Varighed af det seneste sammenhængende forløb i jobcentret__________________ 

 

Hvilken arbejdsmarkedsrelation havde borgeren forud for den seneste ydelsesperiode? 

(1) ❑ Var i uddannelse 

(2) ❑ Var i arbejde 

(3) ❑ Var selvforsørgende 

(4) ❑ Modtog anden offentlig forsørgelsesydelse. – Hvilken_____ 

(5) ❑ Var under 18 år og derfor ikke tilknyttet arbejdsmarkedet 

(6) ❑ Ikke oplyst  

 

4. Hvad er borgerens højeste afsluttede uddannelse? 

(1) ❑ Ingen uddannelse 

(2) ❑ 9. klasse afgangsprøve 

(3) ❑ 10. klasse afgangsprøve 

(4) ❑ Gymnasial uddannelse 

(5) ❑ Erhvervsuddannelse 

(6) ❑ Kort videregående uddannelse 

(7) ❑ Mellemlang videregående uddannelse 

(8) ❑ Lang videregående uddannelse 

(9) ❑ Ikke oplyst 

 

Helbred og andre barrierer 

Borgeren har fysiske helbredsproblemer (lægefagligt vurderet)  

☐ Sygdomme i bevægeapparatet 

☐ Kredsløbssygdomme  

☐ Kræftlidelser  

☐ Funktionelle lidelser (Fx fibromyalgi)  

☐ Andet ________________ 

☐ Borger har ingen fysiske helbredsproblemer 
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Borgeren har psykiske helbredsproblemer (lægefagligt vurderet) 

☐ Stress, angst, depression  

☐ PTSD  

☐ Personlighedsforstyrrelser 

☐ Svære psykiske lidelser (fx bipolar, maniodepressiv mv)   

☐ Andet ________________ 

☐ Borger har ingen psykiske helbredsproblemer 

 

 Forefindes der lægelig dokumentation for lidelserne? 

(1) ❑ Ja for fysisk lidelse 

(2) ❑ Ja for psykisk lidelse 

(3) ❑ Nej 

 

Er de lægelige oplysninger opdaterede?  

(1) ❑ Ja 

(2)       ❑ Nej 

Hvis nej, hvad savnes? ______________________________ 

 

Er der i sagen nævnt, at borgeren har sociale problemer, som hæmmer tilknytning til arbejdsmarke-

det, fx: 

(1) ❑ Kriminalitet 

(2) ❑ Misbrug (alkohol, hash, narkotika9 

(3) ❑ Boligproblemer (ingen fast bopæl) 

(4) ❑ Stor gæld 

(5) ❑ Andet_____ 

(6) ❑ Borger har ikke væsentlige sociale problemer, ifølge sagen 

 

 Modtager borger en eller flere af nedenstående foranstaltninger? (sæt gerne flere kryds) 

(1) ❑ Støtte/kontaktperson §99 

(2) ❑ Efterværn § 

(3) ❑ Botilbud §107 
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(4) ❑ Bostøtte §85 

(5) ❑ Børn og Familie, foranstaltninger 

(6) ❑ Kriminalforsorg 

(7) ❑ Foranstaltninger i eget hjem 

(8) ❑ Aflastningsfamilie 

(9) ❑ Praktisk hjælp (hjemmepleje) 

(10) ❑ Andet_____ 

Løbende kontakt og opfølgningspraksis  

 

• Er der løbende lavet opfølgning i ressourceforløbet? 

o  Ja 

o Nej 

 

• Er samtalerne afholdt med et rimeligt tidsinterval inden for det seneste år (dvs. 6 samtaler inden 

for et år)?  

o Ja 

o Nej 

 

• Har der været passive perioder i sagen (mere end 3 måneder uden kontakt og aktivitet)?  

o Ja 

o Nej 

 

• Hvor mange gange har borger skiftet sagsbehandler?  

 
 
Forelæggelsen for rehabiliteringsteamet 

 

• Er den forberedende del af rehabiliteringsplanen at finde på sagen?  

(1) ❑ Ja 

(2) ❑ Nej 

• Er sagen i tilstrækkelig grad oplyst, når den forelægges for rehabiliteringsteam? 

(1) ❑ Ja 

(2) ❑ Nej 
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• Fremgår det klart af den forberedende plan, at der er afprøvet tilstrækkelig virksomhedsrettede 

indsatser, hvor der er taget hensyn til helbredsudfordringer og skånehensyn?  

(1) ❑ Ja 

(2) ❑ Nej 

 

• Foreligger der et fyldestgørende CV (Med oplysninger om tidligere beskæftigelse, uddannelse, 

kvalifikationer og øvrige forhold af betydning?  

(1) ❑ Ja 

(2) ❑ Nej 

 

• Er der lægelige oplysninger, som kan begrunde borgers manglende arbejdsevne?  

(1) ❑ Ja 

(2) ❑ Nej 

 
 
 
Rehabiliteringsteamets indstilling og indsatser  

• Er rehabiliteringsteamets indstilling at finde på sagen?  

(1) ❑ Ja 

(2) ❑ Nej 

 

• Er indstillingen fra rehabiliteringsteamet arbejdsmarkedsrettet og konkret ift. job eller uddannel-

sesmål?  

(1) ❑ Ja 

(2) ❑ Nej 

 

• Er indstillingen begrundet med henvisning til mulighed for udvikling af borgers arbejdsevne?  

(1) ❑ Ja 

(2) ❑ Nej 

 

• Er de anbefalede aktiviteter/tilbud begrundet i en arbejdsmarkedsrettet tilgang?  

(1) ❑ Ja 

(2) ❑ Nej 

• Hvilke tilbud peger Rehabiliteringsteamet på? (Sæt gerne flere kryds) 

o Behandlingstilbud 

o Vejledning og opkvalificering med fokus på arbejdsmarkedet 
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o Virksomhedspraktik 

o Parallelle forløb 

o Andet, skriv: 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

• Hvilke andre tilbud kunne Rehabiliteringsteamet have peget på? 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

• Er sagen afklaret tilstrækkeligt i forhold til bevilling af ressourceforløb? 

(1) ❑ Ja 

(2) ❑ Nej 

 

• Hvilke tiltag kunne der i stedet have været peget på? 

(1) ❑ Tilbage til yderligere afklaring 

(2) ❑ Førtidspension 

(3) ❑ Fleksjob 

(4) ❑ Revalidering 

(5) ❑ Andet 

• Hvilken varighed gives ressourceforløbet? 

(1) ❑ 1 år 

(2) ❑ 2 år 

(3) ❑ 3 år 

(4) ❑ 4 år 

(5) ❑ 5 år 

(6) ❑ 1-5 år 

 

• Arbejdes der med 6 måneders indsatsplan i sagen og borgers Min Plan?  

o Ja 

o Nej 

• Er der sammenhæng mellem indsatsplan og indstilling? 



 

  
Projekt: Analyse af førtidspensionsområdet, August 2020                                                                         71 

(1) ❑ I høj grad 

(2) ❑ I nogen grad 

(3) ❑ I mindre grad 

(4) ❑ Slet ikke 

(5) ❑ Ikke relevant, idet der ikke forefindes en indsatsplan 

(6) ❑ Andet 

 

Arbejdes der i tilstrækkelig grad med mål og delmål i indsatsplanen? 

(1) ❑ Ja 

(2) ❑ Nej 

(3) ❑ Delvist 

Fungerer mål og delmål som styringsredskab i forhold til den iværksatte indsats? 

(1) ❑ Ja  

(2) ❑ Nej 

(3) ❑ Delvist 

 

• Hvad er borgers mål? 

(1) ❑ Beskæftigelse  

(2) ❑ Uddannelse  

(3) ❑ Der arbejdes mod revalidering  

(4) ❑ Der arbejdes mod fleksjob  

(5) ❑ Der arbejdes mod ressourceforløb  

(6) ❑ Der arbejdes mod førtidspension  

(7) ❑ Der er ikke defineret noget klart mål for borgerens forløb 

 

• Er der planlagte indsatser, som ikke iværksættes? 

(1) ❑ Ja 

(2) ❑ Nej 

(3) ❑ Ikke relevant, idet ressourceforløbet stadig pågår 

 

 

 

Filtreres, så de nye ressourceforløbssager ikke indgår i nedenstående 



 

  
Projekt: Analyse af førtidspensionsområdet, August 2020                                                                         72 

• Hvorfor bliver de ikke iværksat? 

(1) ❑ Borger vurderes ikke at være klar til indsatsen 

(2) ❑ Det tværfaglige samarbejde forsinker iværksættelsen 

(3) ❑ Organisatoriske udfordringer i jobcentret (fx ventetid hos virksomhedskonsulenterne el. ven-

tetid på bevilling af handicapkompenserende ordninger) 

(4) ❑ Andet_____ 

 

• Er der en relevant sammenhæng mellem de lægelige oplysninger og de iværksatte aktiviteter og 

tilbud?  

o Ja 

o Nej 

o Begrund___________________ 

 
Virksomhedsrettede indsatser  

• Er der planlagt/iværksat en virksomhedsrettet indsats i løbet af ressourceforløbet? 

o Ja 

o Nej 

o Ja, men de er endnu ikke iværksat 

  

• Er de virksomhedsrettede indsatser iværksat med et klart formål, der understøtter borgerens job-

mål?  

o Ja 

o Nej 

o Ikke relevant – virksomhedsindsatsen er endnu ikke iværksat 

 

• Er der taget højde for borgers skånehensyn i etablerede praktikker?  

o Ja 

o Nej 

o Ikke relevant – virksomhedsindsatsen er endnu ikke iværksat 

 

• Anvendes ordinære timer i de virksomhedsrettede indsatser?  

o Ja 
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o Nej 

o Ikke relevant – virksomhedsindsatsen er endnu ikke iværksat 

 
 

• Forefindes der en fyldestgørende beskrivelse af praktikken (arbejdspladsbeskrivelse og afslut-

tende rapport)  

o Ja 

o Nej 

o Ikke relevant – virksomhedsindsatsen er endnu ikke iværksat 

 
 

• Er der iværksat understøttende indsatser til borger i virksomhedsforløb? 

o Mentor 

o Handicap kompenserende ordninger / hjælpemidler 

o Handicap kompenserende ordninger / arbejdspladsindretning 

o Personlig assistance 

o Andet, skriv_______________________________________ 

o Ingen understøttende indsatser 

o Ikke relevant – virksomhedsindsatsen er endnu ikke iværksat 

 

Følges der tilstrækkeligt op på borgerens progression i forløbet? 

(1) ❑ Ja 

(2) ❑ Nej 

(3) ❑ Delvist 

Hvordan dokumenteres progressionen i sagen? 

(1) ❑ Borger spørges i forbindelse med opfølgningssamtale 

(2) ❑ Tilbudssted inddrages, og der laves rapport eller lignende, som beskriver progression 

(3) ❑ Tilbudssted og Jobcenter afholder møde med borger vedrørende progression 

(4) ❑ Andet 

Er der indhentet yderligere lægelige oplysninger efter opstart af ressourceforløbet? 

(1) ❑ Ja 

(2) ❑ Nej 
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Hvilke lægeoplysninger og hvorfor? 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 Har indsatsen været tilstrækkelig arbejdsmarkedsrettet?  

(1) ❑ Ja 

(2) ❑ Nej 

Begrundelse for besvarelse 

 

 
Har der være tilstrækkeligt fokus på at udvikle borgerens arbejdsevne i ressourceforløbet?  

(1) ❑ Ja 

(2) ❑ Nej 

Begrundelse for besvarelse: _____________________________________________________ 
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