
UDKAST  

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet 

§ 1 

I bekendtgørelse 453 af 25. maj 2016 om forsøg på beskæftigelsesområdet, som ændret ved bekendtgørelse nr. 

1303 af 9. november 2016, bekendtgørelse nr. 1655 af 16. december 2016, bekendtgørelse nr. 43 af 11. januar 

2017 og bekendtgørelse nr. 186 af 23. februar 2017, fortages følgende ændringer: 

 

1. Indledningen affattes således: 

»I medfør af § 116 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, 

§ 110, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 269 af 21. marts 2017 og § 55 i lov om 

organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 1482 af 23. december 

2014, fastsættes efter bemyndigelse:«  

2. Efter § 10 c indsættes før overskriften før § 11: 

»Ret til inddragelse af sundhedskoordinator 

§ 10 d. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at alle kommuner skal gennemføre forsøg, hvor personer i 

et ressourceforløb efter § 68 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, får ret til at få sundhedskoordinator, jf. § 

15, stk. 1, i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., fra regionens kliniske funktion 

inddraget i tilrettelæggelsen af et konkret tilbud efter kapitel 10 - 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

Stk. 2. Målgruppen for forsøget er personer i et ressourceforløb, der skal deltage i et beskæftigelsesrettet tilbud 

efter kapitel 10 – 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som mener, at det konkrete 

beskæftigelsesrettede tilbud ikke tager tilstrækkeligt hensyn til deres helbred.  

Stk. 3. Forsøget indebærer, at personer i et ressourceforløb kan anmode kommunen om at få 

sundhedskoordinator inddraget i tilrettelæggelsen af et konkret tilbud. Kommunen skal herefter afholde et møde 

mellem borger, sundhedskoordinator, sagsbehandler og en virksomhedskonsulent.  Sager, hvor der ikke er tale 

om et virksomhedsrettet tilbud, kan afholdes uden virksomhedskonsulent.   

Stk. 4. Sundhedskoordinator rådgiver herefter kommunen om mulighederne for at tilrettelægge det konkrete 

tilbud under hensyn til borgerens helbred og behov for skånehensyn m.v. Rådgivningen skal ske i form af en 

skriftlig udtalelse til brug for sagen.  

Stk. 5. På baggrund af sundhedskoordinators rådgivning tager kommunen stilling til, om tilbuddet skal tilpasses, 

eller om der skal iværksættes et andet tilbud.  

Stk. 6.  Personen der, jf. stk. 2 og 3, anmoder kommunen om at få sundhedskoordinator inddraget inden 

påbegyndelsen af et tilbud, skal ikke påbegynde tilbuddet, før kommunen på baggrund af sundhedskoordinators 

rådgivning har tage stilling til, om tilbuddet skal tilpasses, eller om der skal iværksættes et andet tilbud.  

Stk. 7. Kommunen afholder udgiften til sundhedskoordinators rådgivning. Kommunen og regionen aftaler vilkårene 

for sundhedskoordinators rådgivning, herunder pris og frist 

Stk. 8. Kommunen skal registrere og indberette, hvilke personer der gør brug af ordningen. Registeringen og 

indberetningen skal ske ved en persongruppemarkering. Der anvendes persongruppemarkeringen: Forsøg med ret 

til sundhedskoordinator. 



Stk. 9. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 68 a, stk. 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, for så 

vidt angår målgruppens ret til at få inddraget sundhedskoordinator i tilrettelæggelsen af det konkrete tilbud i 

ressourceforløbet. Forsøgstilladelsen indebærer endvidere en fravigelse af § 13 i lov om organisering og 

understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., således at der ikke er krav om, at rådgivningen efter stk. 4, indgår 

i samarbejdsaftalen mellem kommunen og regionen, samt en fravigelse af § 14 i lov om organisering og 

understøttelse af beskæftigelsesindsatse om hvornår sundhedskoordinator skal yde kommunen bistand.    

Stk. 10. Forsøget er ikke omfattet af bestemmelserne i bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde 

om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.  

Stk. 11. Forsøgsperioden løber fra den 1. juli 2017 til 30. juni 2019.« 

 § 2 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017. 


