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Knap 8.400 personer fik tilkendt førtidspension i 2016 

I 2016 fik ca. 8.400 personer tilkendt førtidspension. I 2012 – året før reformen af før-

tidspension og fleksjob trådte i kraft – var det ca. 14.500 personer, og i 2010 var det ca. 

18.000 personer, der fik tilkendt førtidspension  

 

Det største relative fald er sket blandt personer under 40 år, hvilket er i tråd med 

reformens intention om, at færre unge skal ende på permanent offentlig forsørgelse. 

 

Flere får en aktiv indsats i et ressourceforløb eller i et fleksjob på få timer 

Fleksjobordningen 

Der var i november 2016 ca. 67.000 personer i et fleksjob, hvoraf knap 20.000 

arbejdede mellem en og ti timer om ugen i et såkaldt ”minifleksjob”. Seks ud af ti 

nye fleksjob er i dag et minifleksjob.  

 

Der blev fra oktober 2015 til oktober 2016 i gennemsnit visiteret 620 personer hver 

måned til et fleksjob. Det er omkring 100 personer flere hver måned end i 2012.  

 
Siden reformen er antallet af ledige fleksjobbere (ledighedsydelsesmodtagere) sam-

tidig faldet med ca. 2.100 fuldtidspersoner, og andelen af ledige fleksjobbere er 

faldet fra ca. 24 pct. i september 2012 til ca. 18,5 pct. i november 2016. 

 

De mange nye minifleksjob og den faldende ledighed blandt fleksjobbere indikerer, 

at det går den rigtige vej i forhold til at skabe en mere rummelig fleksjobordning, 

som er intentionen med reformen. Flere personer med en meget nedsat arbejdsevne 

har fået mulighed for at være en del af arbejdsmarkedet via fleksjobordningen.  

 

Ressourceforløb 

Der var i december 2016 knap 19.000 personer i ressourceforløb. Ressourceforløb 

udspringer af reformen af førtidspension og fleksjob og indebærer en koordineret 

og helhedsorienteret indsats til udsatte borgere, der er i risiko for at ende på før-

tidspension.  

 

Det er endnu for tidligt at måle effekten af ressourceforløb, da der fortsat er relativt 

få ressourceforløb, som er afsluttet. Et ressourceforløb kan have en varighed på op 

til fem år.  

 

I 2. kvartal 2016 var der i alt ca. 4.400 personer, der havde afsluttet et ressourcefor-

løb. Tre måneder efter afslutningen var ca. 30 pct. af dem kommet i ordinær be-

skæftigelse eller tættere på arbejdsmarkedet via uddannelse eller fleksjobordnin-

gen, jf. tabel 1. 
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Tabel 1: Arbejdsmarkedsstatus tre måneder efter afsluttet ressourceforløbsydelse. 1. januar 

2013 til og med 2. kvartal 2016. Pct. 

   
       Andel  

Lønmodtagerbeskæftigelse 3 

SU 1 

Fleksjob 13 

Ledighedsydelse (visiteret til fleksjob) 12 

Kontanthjælp/uddannelseshjælp mv. 8 

Dagpenge 1 

Revalidering 1 

Sygedagpenge/jobafklaringsforløb 2 

Førtidspension 45 

Ressourceforløb 6 

Selvforsørgelse 7 

Andet 3 

I alt 100 

Antal afsluttende forløb 4.408 

Anm: Afsluttet ressourceforløb er defineret som fire sammenhængende uger uden ressourceforløbsydelsen. Kate-
gorien 'andet' omfatter efterløn, fleksydelse, barselsdagpenge, folkepension, død og udvandring til et andet land. 

Pga. afrundinger summer opgørelsen ikke til 100. 

Kilde: Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM. 

 

Den virksomhedsrettede indsats i beskæftigelsesindsatsen har generelt positive 

effekter – det gælder også for udsatte borgere. Den virksomhedsrettede indsats er 

derfor også et vigtigt element i ressourceforløb 

 

Andelen af personer i ressourceforløb, som får en virksomhedsrettet indsats, har 

været stigende siden reformen trådte i kraft. I november 2014 var det knap 10 pct., 

mens det var godt 15 pct. i december 2016. Tallet dækker over store kommunale 

forskelle med Lyngby-Taarbæk i toppen, jf. figur 1. 

 

Figur 1. Andel berørt af et virksomhedsrettet tilbud i ressourceforløb. December 2016 

 
Kilde: Jobindsats.dk 


