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Evaluering af førtidspension- og fleksjobreformen 

 

Kære Troels Lund Poulsen  

Vi i LO og Danske Handicaporganisationer skriver til dig, fordi vi ønsker at gøre dig 

opmærksom på, at evalueringen af førtidspension- og fleksjobreformen giver anled-

ning til, at der sker ændringer i reformen.    

Vi er fortsat enige i reformens intention om, at flere skal fastholdes på arbejdsmarke-

det. Men implementeringen af reformen og de gode intentioners møde med virke-

ligheden har vist, at det ikke er gået, som man håbede. Derfor har vi med spænding 

afventet evalueringens resultater, og med stor interesse læst konklusionerne.  

Evalueringen peger på mange interessante forhold. Særligt væsentligt er det, at under 

halvdelen af borgerne er tilfredse med deres ressourceforløb, ligesom kun en tredjedel 

i ressourceforløb oplever at have fået den rette indsats til at komme videre. Ligeledes 

peger evalueringen på, at kun lidt over en tredjedel af borgerne oplevede, at der var 

en klar plan og mål for deres forløb, uanset type af forløb.  

Evalueringens opsamling på reformens mangler sætter en oplagt retning for det kom-

mende arbejde med at ændre reformen, som fortsat skal sikre, at flest muligt opnår til-

knytning til arbejdsmarkedet, og at mennesker uden mulighed for tilknytning til ar-

bejdsmarkedet ikke fanges i et rigidt og meningsløst system.  

Retningen er klar. Der er brug for, at der bliver taget ordenligt fat, og at der bliver la-

vet ændringer i lovgivningen fra 2013 - ikke blot småjusteringer. Men forligspartier-

nes fælles drøftelse af evalueringen er fortsat udskudt, og det er derfor vores bekym-

ring, at politikerne vil lade denne oplagte mulighed for at sikre et bedre og mere in-

kluderende arbejdsmarked passere. Der er masser at tage fat på, både når det gælder 

ressourceforløb, men også i forhold til fastholdelsesfleksjob og modregning i ydelser, 

som evalueringen desværre ikke afdækker.  
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Derfor vil vi gerne opfordre jer til at tage opgaven på jer og få løst de problemer, re-

formen fra 2013 endnu ikke har løst, samt de problemer, den mangelfulde implemen-

tering har skabt. For det er rigtige mennesker, der hver dag betaler prisen for refor-

mens mangler, og vi kan derfor ikke tillade os bare at lade stå til.  

 

De bedste hilsner  

     

Ejner K. Holst Thorkild Olesen 

LO – Landsorganisationen i Danmark Danske Handicaporganisationer 

  

 


