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FORTROLIGT 
 
Kære John Andersen 
 
Tak for din henvendelse af d. 19. november 2017 til Beskæftigelses- 
og Integrationsforvaltningen, hvor du ønsker oplyst følgende: 

”1) En begrundelse for, hvorfor Jobcenteret henviser til Klinisk Funk-
tion, når de læger som kender [NN] fraråder det og udtaler, at yderli-
gere arbejdsforanstaltninger er uansvarlige og når det for længst er 
klart dokumenteret, at der ingen arbejdsevne er at forbedre. 

2) En redegørelse for hvorfor denne praksis er fortsat (dvs. henvisning 
til Klinisk Funktion for borgere uden udsigt til forbedring af arbejds-
evne), selv om Beskæftigelsesministeriet (efter lang tids kritik i of-
fentligheden og afholdelse af et samråd i Folketinget om problemet) i 
september indskærpede, at borgere, hvor der åbenlyst ikke er en ar-
bejdsevne at forbedre, IKKE skal sendes ud i flere belastende og kost-
bare arbejdsprøvninger eller undersøgelser. 

3) En vurdering af om den nuværende praksis er lovlig og i overens-
stemmelse med de opstrammede retningslinjer fra Beskæftigelsesmi-
nisteriet og hvem, der har ansvaret for at praksis ikke er blevet ændret 
efter de præciserede nationale retningslinjer.  

4) Endelig ønskes en opgørelse over kommunens (skatteborgernes) 
udgifter til Klinisk Funktion.” 

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar  
Ad 1:  
NNs sag blev forelagt kommunens rehabiliteringsteam den 19. sep-
tember 2017. Rehabiliteringsteamet anerkender, at NNs helbredssitua-
tion er meget kompleks. På baggrund af sagens samlede oplysninger 
fandt rehabiliteringsteamet det dog relevant via Klinisk Funktion at få 
afdækket samspillet mellem NNs diagnoser og deres indvirkning på 
funktionsevnen.  

Forvaltningen har en lovmæssig forpligtelse til at oplyse en sag i til-
strækkeligt omfang til, at der kan træffes afgørelse, jf. retssikkerheds-
lovens § 10. Tilkendelse af førtidspension kræver som udgangspunkt, 
at alle foranstaltninger i form af aktivering, revalidering, fleksjob, 
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ressourceforløb og alle behandlingsmuligheder er udtømt samt at ar-
bejdsevnen er væsentligt og varigt nedsat. 
 
Forvaltningen bemærker, at der ikke er tale om iværksættelse af yder-
ligere beskæftigelsesforanstaltninger, men udelukkende om at få en 
samlet helbredsmæssig udredning, med henblik på at kunne vurdere, 
om NN eksempelvis er i målgruppen for førtidspension. 
 
Ad 2:  
Forvaltningen bemærker, at der ikke er foretaget en præcisering af 
lovgivningen i september 2017, og at der således ikke har fundet en 
præcisering af retningslinjerne sted.  
 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har i marts 
2017 udsendt en skrivelse om ressourceforløb, hvori dokumentations-
kravene til sager om førtidspension ligeledes er beskrevet. Skrivelsen, 
som har vejledende karakter (fortolker lovgrundlaget), ændrer imidler-
tid ikke på de lovbestemmelser, som forvaltningen er underlagt at ad-
ministrere efter, og som går forud for skrivelsen. Skrivelsen kan med 
andre ord alene præcisere inden for de i loven fastsatte rammer. Kon-
krete principafgørelser fra Ankestyrelsen, der hviler på en lovbestem-
melse (eller bekendtgørelse), vil ikke ændres, idet lovbestemmelsen 
går forud for skrivelsen. Forvaltningen skal henvise til nedenstående 
artikel (link) om problematikken, og hvori det blandt andet fremgår, at 
Ankestyrelsen ikke har ændret praksis: 
https://www.information.dk/indland/2017/06/kommuner-kritiserer-
ministers-haandtering-ressourceforloeb.  
 
Efter § 18, stk. 1 i lov om social pension træffer kommunen afgørelse 
om, at sagen overgår til behandling efter reglerne om førtidspension, 
når det er dokumenteret eller på grund af særlige forhold er helt åben-
bart, at borgerens arbejdsevne ikke kan forbedres ved deltagelse i res-
sourceforløb eller aktiverings-, revaliderings- og behandlingsmæssige 
eller andre foranstaltninger.  
 
Ofte vil det være relevant at forelægge en sag for Klinisk Funktion 
med henblik på at dokumentere, at borgeren er i målgruppen for før-
tidspension. 
 
Hvis borgerens arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat, og arbejds-
evnen helt åbenbart ikke kan forbedres, vil kommunen kunne påbe-
gynde en sag om førtidspension uden forelæggelse for rehabiliterings-
teamet, jf. § 18, stk. 2 i lov om social pension. Eksempler er: betydelig 
udviklingshæmning, alvorlig hjerneskade, sygdom i terminalfasen 
eller behandlingsresistente psykotiske tilstande, jf. vejledning nr. 9465 
af 27. maj 2016 (punkt 1d).  
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Forvaltningen er meget opmærksom på lovgivningens muligheder for 
at påbegynde sager om førtidspension, herunder i sager, hvor det er 
åbenlyst, at arbejdsevnen ikke kan forbedres. Dette indebærer blandt 
andet, at forvaltningen følger tæt med i afgørelser og praksisundersø-
gelser fra Ankestyrelsen, der udstikker praksis for, hvordan lovgivnin-
gen skal fortolkes.  
 
STAR er aktuelt i gang med en evaluering af reform af førtidspension 
og fleksjob, som forventes at foreligge i primo 2018. Det forventes, at 
forligspartierne bag reform af førtidspension og fleksjob efterfølgende 
indkaldes til politiske forhandlinger.  
 
Ad 3: 
Forvaltningen er til enhver tid forpligtet til at administrere de gælden-
de regler, som er vedtaget i Folketinget. Forvaltningen vurderer, at 
praksis er i overensstemmelse med lovgivningen, herunder Ankesty-
relsens principafgørelser på området. Jf. ovenstående er der ikke fore-
taget en præcisering af lovgivningen eller retningslinjer i september 
2017.  
 
Forvaltningen bemærker, at Socialudvalget og Beskæftigelses- og 
Integrationsudvalget den 15. august 2017 vedtog ”Aftale om en særlig 
indsats for førtidspension og fleksjob”. Et af punkterne i aftalen er at 
nedsætte en taskforce, med det formål at undersøge og analysere Kø-
benhavns Kommunes praksis for afgørelser om førtidspension og 
fleksjob. Taskforcen skal komme med anbefalinger til, hvordan Kø-
benhavns Kommune kan sikre, at Beskæftigelses- og Integrationsfor-
valtningen og Socialforvaltningen udnytter alle muligheder for at ud-
øve et konkret individuelt skøn inden for lovens rammer, og hvordan 
der bedst sikres borgerne en hurtig afklaring af arbejdsevnen. Taskfor-
cen forventes at komme med sine anbefalinger primo marts 2018. 
 
Ad 4: 
Nedenstående tabel viser kommunens udgifter til Klinisk Funktion. 
 
  2014 2015 2016 2017* 

Klinisk Funktion 499.835 kr. 2.377.915 kr. 4.483.026 kr. 2.657.961 kr. 

*Afholdte udgifter til og med oktober 2017 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Bjarne Winge 
Adm. direktør 
 


