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Høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om en aktiv be-

skæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af 

beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov 

om social pension 

(Bedre ressourceforløb m.v.)  

 

 

Hermed sendes udkast til lovforslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelses-

indsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. og 

forskellige andre love (Justering af ressourceforløb mv.) i ekstern høring. 

Lovforslaget følger af Aftalen om bedre ressourceforløb, som blev indgået i for-

ligskredsen bag reformen af førtidspension og fleksjob den 11. december 2020.  

Lovforslaget skal sikre, at flere personer i ressourceforløb vil få den rette og tidlige 

indsats, som skal hjælpe dem videre mod job eller uddannelse, således som det var 

intentionen med reformen og indførelsen af ressourceforløb i 2013. 

Det fremsendte udkast til lovforslag indeholder desuden hjemmel til at fastsætte 

nærmere regler om, hvornår en sag skal genforelægges for rehabiliteringsteamet, 

opgørelsen af indsatser samt de nærmere regler om retten til samtale med en sund-

hedskoordinator mv. 

Endelig indeholder udkastet en undtagelse fra reglerne om frakendelse af førtids-

pension for tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med PTSD eller 

PTSD-lignende lidelser. 

Lovforslaget forventes fremsat i april 2021, dog med forbehold for forskydning i 

tidsplanen som følge af sundhedskrisen. Lovforslaget forventes at træde i kraft den 

1. juli 2021. Bestemmelserne om jobformidler træder i henhold til lovforslaget i 

kraft den 1. august 2021 
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Høringsfrist  

Eventuelle bemærkninger til lovforslaget skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmar-

ked og Rekruttering, star@star.dk, Henriette Kay, heka@star.dk og Joen Jelsted, 

jjd@star.dk, senest torsdag den 4. marts 2021, kl. 12. 

Venlig hilsen 

Henriette Skovgaard Kay 

Fuldmægtig 

Arbejdsmarkedspolitisk Center 1 

T +45 72 21 74 31 

E heka@star.dk 
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