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BERETNING OM BESKÆFTIGELSESMINISTERIETS 
DATA OM RESSOURCEFORLØB 

Ressourceforløb blev indført med reformen af førtidspension og fleksjob fra januar 
2013. Målet med ressourceforløbet er at udvikle arbejdsevnen hos udsatte borgere 
med komplekse problemer, så flest mulige borgere på sigt kan komme i beskæftigel-
se. I et ressourceforløb skal kommunen iværksætte en indsats over for borgeren, som 
er helhedsorienteret og tværfaglig, idet den kombinerer beskæftigelses-, social- og 
sundhedstilbud. Beskæftigelsesministeriet fik som led i reformen en udstrakt lov-
hjemmel af Folketinget til at tilvejebringe og anvende data til løbende at følge op på 
og evaluere ressourceforløb.  
 
I november 2016 var godt 18.000 borgere i et ressourceforløb, og de samlede udgif-
ter til borgernes ydelse var i 2016 budgetteret til 2,9 mia. kr. Beskæftigelsesmini-
steriet forventer, at ca. 1 % af de borgere, der har været i ressourceforløb, vil over-
gå til ordinær beskæftigelse inden for reformens første år, og at tallet ville stige til 
2 %, når reformen er fuldt indfaset i 2032.   
 
Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Beskæftigelsesministeriet efter 
4 år ikke har tilvejebragt det datagrundlag, som Folketinget ønskede, for at kun-
ne følge op på og evaluere ressourceforløbene. 
 
Statsrevisorerne bemærker i den forbindelse:  
 
 at Beskæftigelsesministeriet 4 år efter reformen endnu ikke anvender social- og 

sundhedsdata til løbende at følge op på brugen af social- og sundhedstilbud i 
ressourceforløbene 

 at Beskæftigelsesministeriet endnu ikke har igangsat det tværministerielle da- 
tasamarbejde, som ministeriet ifølge lovbemærkningerne skulle igangsætte 

 at Beskæftigelsesministeriet 4 år efter reformen kun har begrænset mulighed 
for at evaluere effekten af den tværfaglige brug og kombination af tilbud i res-
sourceforløbene. 

STATSREVISORERNE, 

den 25. januar 2017 

 

Peder Larsen 

Henrik Thorup 

Klaus Frandsen 

Søren Gade 

Henrik Sass Larsen 

Villum Christensen 
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Rigsrevisionen har selv taget initiativ til denne undersøgelse og afgiver derfor beretningen til Stats-
revisorerne i henhold til § 17, stk. 2, i rigsrevisorloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 101 af 19. januar 2012. 
 
Beretningen vedrører finanslovens § 17. Beskæftigelsesministeriet. 
 
I undersøgelsesperioden har der været følgende ministre: 
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1. Introduktion og 
konklusion 

1.1. FORMÅL OG KONKLUSION 

1. Denne beretning handler om Beskæftigelsesministeriets indsats for at tilvejebringe data 
til løbende at følge op på og evaluere ressourceforløb. Ressourceforløb blev indført med re-
formen af førtidspension og fleksjob i januar 2013 og skal bidrage til at udvikle arbejdsev-
nen hos udsatte borgere med komplekse problemer. Målet er på sigt, at 2 % af de borgere, 
der har været i ressourceforløb, skal i ordinær beskæftigelse eller i uddannelse frem for på 
førtidspension. Der er tale om en ny type tværfaglig og helhedsorienteret indsats, som skal 
koordinere tilbud på tværs af beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet. Reformen er 
den første af flere reformer med en tværfaglig tilgang til beskæftigelsesindsatsen.  
 
2. Ressourceforløbene har betydning for mange borgere. I november 2016 var over 18.000 
borgere i ressourceforløb, og Beskæftigelsesministeriet forventer, at antallet af borgere i 
ressourceforløb og dermed udgiften til dem vil stige de kommende år. I 2016 er den samle-
de udgift til ydelsen til borgere i ressourceforløb budgetteret til 2,9 mia. kr. 
 
Beskæftigelsesministeriet har ressortansvaret for ressourceforløbene. Det omfatter bl.a., 
at ministeriet løbende skal følge op på indsatsen. Kommunerne har ansvaret for at gennem-
føre ressourceforløbene. De tilbud, ressourceforløbene består af, kan involvere flere forvalt-
ninger i kommunerne og flere forskellige aktører i det regionale sundhedsvæsen. For at kun-
ne følge systematisk op på og evaluere ressourceforløbene er det nødvendigt, at Beskæf-
tigelsesministeriet har brugbare data om den tværfaglige indsats. Derfor har Folketinget 
som led i reformen af førtidspension og fleksjob givet ministeriet til opgave at etablere det 
nødvendige datagrundlag.  
 
3. Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Beskæftigelsesministeriet har tilvejebragt 
de nødvendige data til løbende at følge op på og evaluere ressourceforløbene. Dataene kan 
give ministeriet viden om, i hvilket omfang intentionen med de tværfaglige ressourcefor-
løb følges, og hvor der er gode erfaringer med forløbene. Det vil give ministeriet et oplyst 
grundlag for at understøtte kommunernes indsats til gavn for en udsat borgergruppe, som 
ikke har kunnet komme i beskæftigelse ved hjælp af den almindelige beskæftigelsesind-
sats. 
 
Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i juni 2016. Undersøgelsen dækker 
perioden juni 2012 - november 2016.  

FØRTIDSPENSION 

Førtidspension er en varig ydel-

se, som kan tilkendes borgere, 

hvis de under ingen omstæn-

digheder kan komme i beskæf-

tigelse eller i gang med en ud-

dannelse. Det drejer sig om bor-

gere, hvis arbejdsevne er væ-

sentligt og varigt nedsat. 

FLEKSJOB 

Fleksjob er et job, hvor der tages 

hensyn til, at medarbejderens 

arbejdsevne er begrænset. Ar-

bejdsgiveren betaler løn for den 

reelle arbejdsindsats, og herud-

over modtager medarbejderen 

et tilskud fra kommunen, der af-

hænger af lønindtægten. 
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KONKLUSION  
 

Ressourceforløb blev indført med reformen af førtidspension og fleksjob i januar 2013 og 
skal kombinere beskæftigelses-, social- og sundhedstilbud for at få udsatte borgere i be-
skæftigelse eller uddannelse. Det fremgår af lovbemærkningerne til reformen og følger af 
Beskæftigelsesministeriets ressortansvar, at ministeriet skal tilvejebringe data til løben-
de at følge op på og evaluere de tværfaglige ressourceforløb. Ministeriet har ladet dette 
arbejde indgå i sin vision om at udstille data om beskæftigelsesindsatsen på sin statistik-
portal jobindsats.dk. Da Beskæftigelsesministeriet har en strategi om så vidt muligt at bru-
ge eksisterende data, har ministeriet skullet indhente registerdata fra social- og sundheds-
området. Rigsrevisionen anerkender, at det er en omfattende opgave, som er både teknisk 
og juridisk kompliceret. Men henset til at det er 4 år siden, at ressourceforløb blev indført, 
finder Rigsrevisionen det ikke tilfredsstillende, at Beskæftigelsesministeriet ikke har til-
vejebragt de nødvendige registerdata og i fravær heraf ikke har fulgt op på den tværfag-
lige kombination af tilbud ved hjælp af andre data som fx stikprøver.  
 
Beskæftigelsesministeriet har fra reformens start sikret data til løbende at følge op på bru-
gen af beskæftigelsestilbuddene. Men i de første år efter reformen har der ikke været til-
gængelige socialdata, og der er fortsat væsentlige udfordringer med kvaliteten og fuldstæn-
digheden heraf. De eksisterende sundhedsdata kan ikke bruges til opfølgning, da de ikke 
kan kobles til ressourceforløbene. Dermed har Beskæftigelsesministeriet ikke registerdata, 
der kan give overblik over, om kommunerne reelt gennemfører en koordineret tværfaglig 
og helhedsorienteret indsats, som det er lovens intention.  
 
Beskæftigelsesministeriet har i sin indsats for at tilvejebringe social- og sundhedsdata væ-
ret afhængig af, at parter på andre ministerområder har hjemmel til at udlevere dataene. 
Ifølge lovbemærkningerne skulle ministeriet igangsætte et tværgående datasamarbejde. 
Det skulle for det første bruges til at afdække en datamodel til at følge op på og evaluere 
ressourceforløbene. For det andet skulle det bruges til at udmønte ministeriets hjemmel 
til at modtage dataene fra de andre ministerområder. Rigsrevisionen kan konstatere, at mi-
nisteriet ikke har igangsat datasamarbejdet. Dermed har ministeriet ikke udnyttet mulig-
heden for at skabe rammer for at afklare forskellige tolkninger af hjemlen eller til at drøf-
te datamodellen på tværs af ministerområder. Rigsrevisionen vurderer, at et forpligtende 
samarbejde havde givet bedre rammer for at designe en model og strategi for at få regis-
terdata eller andre data til at følge op på og evaluere den nye, tværfaglige indsats. 
 
Beskæftigelsesministeriet har taget initiativer til at få viden om og understøtte forskellige 
aspekter af den tværfaglige indsats. Ministeriet har dog kun en enkelt undersøgelse om, 
hvorvidt kommunerne i praksis gennemfører ressourceforløb, som kombinerer beskæftigel-
ses-, social- og sundhedstilbud. I over ⅓ af ressourceforløbene, som indgik i stikprøven i mi-
nisteriets undersøgelse fra 2015, skete der ikke nogen tværfaglig kombination. Det indike-
rer, at der er et endnu uopfyldt behov for løbende opfølgning. Derudover skal ministeriet 
senest i 2017 foretage en politisk aftalt evaluering. Rigsrevisionen vurderer, at ministeriet 
med de foreliggende data har begrænset mulighed for at evaluere den tværfaglige brug og 
kombination af tilbud i ressourceforløbene og effekten af dem. 

JOBINDSATS.DK 

Jobindsats.dk er Beskæftigel-

sesministeriets offentligt til-

gængelige statistikportal til at 

måle resultater og effekter og 

til at opgøre, om lovgivningens 

krav til beskæftigelsesindsat-

sen er opfyldt. Jobindsats.dk er 

primært baseret på data, som 

automatisk bliver indberettet 

til Beskæftigelsesministeriet 

fra kommunernes sagsbehand-

lingssystemer. 
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1.2. BAGGRUND 

4. Det overordnede mål med reformen af førtidspension og fleksjob fra januar 2013 er at 
fastholde flest mulige borgere på arbejdsmarkedet uden offentlig støtte og at begrænse 
adgangen til førtidspension. Baggrunden for reformen var en øget tilgang til førtidspension 
og dermed væsentlige merudgifter til ordningen. Som et middel til at nå målet om øget til-
knytning til arbejdsmarkedet og selvforsørgelse indførte man ressourceforløb.  
 
5. Formålet med ressourceforløb er at udvikle udsatte borgeres arbejdsevne gennem en ko-
ordineret tværfaglig og helhedsorienteret indsats, så de på sigt kan komme i beskæftigelse 
eller uddannelse. De borgere, der visiteres til et ressourceforløb, har komplekse problemer 
ud over ledighed, fx fysiske handicaps, stofmisbrug eller psykiske lidelser. Ressourcefor-
løbene skal forebygge, at særligt borgere under 40 år kommer på førtidspension, og skal 
vare 1-5 år. En borger kan få flere ressourceforløb efter hinanden.  
 
For at en borger kan blive visiteret til et ressourceforløb, forudsættes det som udgangs-
punkt, at hidtidige beskæftigelsesindsatser og -tilbud ikke har bragt borgeren i beskæfti-
gelse eller uddannelse, og at kommunen vurderer, at alle muligheder i beskæftigelseslov-
givningen er udtømt. Borgere i ressourceforløb vil derfor ofte have været igennem flere for-
skellige indsatser og have modtaget kontanthjælp eller anden offentlig forsørgelse i læn-
gere tid.  
 
6. For at kunne vurdere borgernes sager og sammensætte en koordineret og helhedsorien-
teret indsats indførte man med reformen tværfaglige rehabiliteringsteams i kommunerne 
og konceptet om én gennemgående og koordinerende sagsbehandler. Sagsbehandleren 
skal hjælpe borgeren gennem ressourceforløbet, hvor beskæftigelsestilbud kombineres og 
koordineres med social- og sundhedstilbud på tværs af kommunale forvaltninger og det re-
gionale sundhedsvæsen. Der er ingen krav til omfanget og intensiteten af tilbud i ressource-
forløbene, da indholdet skal være individuelt tilrettelagt.  
 
  

REHABILITERINGS-

TEAM 

Rehabiliteringsteamet er et dia-

log- og koordineringsforum, som 

afgiver en indstilling i borgerens 

sag, inden kommunen beslutter, 

om borgeren skal tildeles fx res-

sourceforløb eller førtidspen-

sion. Rehabiliteringsteamet er 

tværfagligt sammensat af re-

præsentanter fra relevante for-

valtningsområder, herunder be-

skæftigelsesområdet, socialom-

rådet, sundhedsområdet og un-

dervisningsområdet, samt en 

sundhedskoordinator fra regio-

nen. 
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Boks 1 viser eksempler på borgere i ressourceforløb, og hvordan indholdet af den tværfag-
lige indsats kan sammensættes. 
 
   

 BOKS 1 

EKSEMPLER PÅ DEN TVÆRFAGLIGE INDSATS FOR BORGERE I RESSOUR-
CEFORLØB 

 Tove, 30 år 
Tove har gennem hele livet haft problemer med at koncentrere sig og med organisering og plan-
lægning. Hun bliver let stresset og er fysisk urolig. Hun har svære kognitive forstyrrelser, lige-
som der er stillet flere diagnoser, bl.a. ADHD og dependent personlighedsstruktur. Hun har fulgt 
folkeskolen normalt indtil 8. klasse; derefter modtog hun specialundervisning. Tove har været 
igennem flere kommunale tilbud, uden at det har formået at rykke hende tættere på arbejds-
markedet. Hun har tidligere søgt førtidspension og fået afslag. Tove indstilles til et 3-årigt res-
sourceforløb med følgende elementer: 
 
 virksomhedspraktik på meget skånsomme vilkår med klare aftaler og lavt timetal  
 mentor til daglig støtte og sparring  
 bostøtte og hjælp til at etablere sig i egen bolig  
 medicinsk behandling og regelmæssige samtaler med egen læge. 
 
Bo, 39 år 
For 7 år siden var Bo ude for et trafikuheld, og han har ikke kunnet arbejde siden. Bo lider af 
træthed, hovedpine og koncentrationsbesvær og føler sig meget presset af kommunens job-
center. Bo har tidligere haft forskellige jobs på lager og i butik. Bo indstilles til et 3-årigt res-
sourceforløb med aktiviteter, som sættes i gang over en periode: 
 
 virksomhedspraktik inden for Bos gamle jobområde (i starten på få timer)  
 fortsat træning ved en fysioterapeut for at give energi og styrke funktionsevnen  
 samtaler med en coach for at opbygge tilliden til egen funktionsevne 
 frivilligt arbejde et par timer om ugen for at styrke selvtilliden og funktionsevnen. 

  
Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af Beskæftigelsesministeriets ”Guide til gode ressourceforløb” fra 2016. 

  

 
7. For at kunne følge op på og evaluere reformen, herunder ressourceforløb, og for at under-
støtte kommunernes arbejde hermed ønskede Folketinget, at der skal tilvejebringes det 
nødvendige datagrundlag. Det fremgår desuden af den brede politiske aftale om reformen 
af førtidspension og fleksjob, at brugen af tilbud i ressourceforløbene skal følges så detalje-
ret som muligt, herunder beskæftigelses-, social- og sundhedstilbud på cpr-nummerniveau. 
 
8. Som led i reformen gav Folketinget Beskæftigelsesministeriet en udstrakt lovhjemmel 
til at modtage og anvende data på individniveau om aktiviteter og indsatser på social- og 
sundhedsområdet for borgere omfattet af bl.a. ressourceforløb. Eksemplerne i boks 1 illu-
strerer i den forbindelse, hvilke tilbud borgerne kan få i kommunernes beskæftigelses- og 
socialforvaltninger og i det regionale sundhedsvæsen, og som det er relevant at tilvejebrin-
ge data om. Det gælder data om tilbud i henhold til beskæftigelseslovgivningen, fx virksom-
hedspraktik og mentorstøtte, data om tilbud i henhold til sociallovgivningen, fx bostøtte, 
og data om tilbud i henhold til sundhedslovgivningen, fx medicinske forløb og kontakt med 
egen læge.  
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Beskæftigelseseffekten af ressourceforløb 
9. På baggrund af de data, som Beskæftigelsesministeriet aktuelt har adgang til, er det mu-
ligt at følge udviklingen af ressourceforløb med hensyn til fx antal borgere, antal påbegynd-
te og afsluttede forløb samt den overordnede beskæftigelseseffekt. Ifølge jobindsats.dk 
var 18.462 borgere i et ressourceforløb i november 2016. Figur 1 viser, hvordan de 3.526 
borgere, der i perioden januar 2013 - marts 2016 har afsluttet et ressourceforløb, fordeler 
sig på ydelser eller beskæftigelse 13 uger efter det afsluttede forløb.  
 
   

 FIGUR 1 

STATUS 13 UGER EFTER AFSLUTTET RESSOURCEFORLØB I PERIODEN JANUAR 2013 - MARTS 2016 

 

 

 Note: Ledighedsydelse gives til borgere, som afventer fleksjob. Selvforsørgelse betyder her, at borgeren er arbejdsledig, men ikke modtager offent-
lig forsørgelse, dvs. at borgeren forsørges af fx en ægtefælle. 

Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af en opgørelse fra Beskæftigelsesministeriets DREAM-register (n = 3.526 borgere). 

  

 
Det fremgår af figur 1, at 2,7 % af borgerne, som siden 2013 har afsluttet et ressourcefor-
løb, er i ordinær beskæftigelse, 11,7 % er i fleksjob (dvs. støttet beskæftigelse), og 43,3 % 
er på førtidspension. Beskæftigelsesministeriet vurderer dog, at det endnu er for tidligt at 
opgøre effekten af ressourceforløbene, da de længerevarende forløb, som blev igangsat 
ved reformens start i 2013, endnu ikke er afsluttet. Ifølge ministeriet vil effekten tidligst 
kunne vurderes i 2018, hvor de første 5-årige ressourceforløb er afsluttet.  
 
10. Under forberedelsen af reformen beregnede Beskæftigelsesministeriet, at man forven-
tede, at gennemsnitligt 1 % af de borgere, der er i et ressourceforløb, vil afgå til ordinær be-
skæftigelse de første år efter reformen, og at 1 % vil afgå til fleksjob. Når reformen er fuldt 
indfaset i 2032, forventer ministeriet, at 2 % af de borgere, der er eller har været i et res-
sourceforløb, vil være i ordinær beskæftigelse, og at 2 % vil være i fleksjob. Dermed over-
stiger niveauet for den tidlige beskæftigelseseffekt ifølge de foreløbige opgørelser allere-
de på nuværende tidspunkt, hvad ministeriet på langt sigt forventer. 

43,3 %

11,7 % 10,7 %
8,0 % 7,9 % 7,4 %

3,5 % 2,7 % 2,2 % 1,0 % 0,8 % 0,7 %
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Fø
rt

id
sp

en
si

on

Fl
ek

sj
ob

Le
di

gh
ed

sy
de

ls
e

Re
ss

ou
rc

ef
or

lø
b

Se
lv

fo
rs

ør
ge

ls
e

K
on

ta
nt

hj
æ

lp

A
nd

et

O
rd

in
æ

r 
be

sk
æ

ft
ig

el
se

Re
va

lid
er

in
g

SU

D
ag

pe
ng

e

Sy
ge

da
gp

en
ge

/
jo

ba
fk

la
rin

g



 6 I N T R O D U K T I O N  O G  K O N K L U S I O N  

Økonomi 
11. De fleste borgere i ressourceforløb modtager ressourceforløbsydelse. Ressourceforløbs-
ydelsen er på samme niveau som den ydelse, borgeren modtog forud for opstart af ressour-
ceforløbet, fx kontanthjælp. Dermed er udgiften til ressourceforløbsydelsen lavere end ud-
giften til førtidspension. På finansloven for 2016 er der afsat 661,2 mio. kr. til statens re-
fusion af kommunernes udgifter til ressourceforløbsydelsen. Beløbet forventes at stige til 
1,1 mia. kr. i 2019 som følge af et øget antal ressourceforløb. Den forventede kommunale 
udgift til ressourceforløbsydelsen er 2,3 mia. kr. i 2016 og 3,8 mia. kr. i 2019. Dermed vil den 
samlede offentlige udgift til ressourceforløbsydelsen være 2,9 mia. kr. i 2016 og 4,9 mia. kr. 
i 2019. Dertil kommer, at staten og kommunerne har udgifter til drift og administration af 
ressourceforløbene, herunder sagsbehandling og de tværfaglige tilbud, som indgår i forløbe-
ne. Beskæftigelsesministeriet har imidlertid oplyst, at det ikke er muligt at udskille drifts-
udgifterne til ressourceforløb fra driftsudgifterne til fx kontanthjælpssager. Dermed er det 
ikke muligt at opgøre de samlede udgifter til ressourceforløb som grundlag for at beregne 
udgiften pr. ressourceforløb eller pr. jobskabelse, jf. den foreløbige beskæftigelseseffekt 
på 2,7 % og fleksjobeffekt på 11,7 %. 
 
Uagtet dette vil reformen af førtidspension og fleksjob ifølge Beskæftigelsesministeriet 
samlet set medføre en mindreudgift på 1,9 mia. kr. i 2020 og 3,6 mia. kr., når reformen er 
fuldt indfaset i 2032 (2012-priser). Mindreudgiften skyldes primært omlægningen af fleks-
jobordningen og sekundært indførelsen af ressourceforløb, som trods færre udgifter til før-
tidspension bl.a. medfører udgifter til meraktivering og mentorstøtte.  

Motivation for undersøgelsen 
12. Rigsrevisionens undersøgelse er motiveret af, at ressourceforløb repræsenterer det før-
ste af flere initiativer på beskæftigelsesområdet, som skal give udsatte borgere en koor-
dineret tværfaglig og helhedsorienteret indsats på tværs af kommunale forvaltninger og 
det regionale sundhedsvæsen. Hidtil har udsatte borgere fået samtidige tilbud på tværs 
af disse områder. Det nye er, at tilbuddene nu skal koordineres såvel tidsmæssigt som ind-
holdsmæssigt for på sigt at opnå en beskæftigelseseffekt for borgeren. Dermed lægger 
reformen op til at nedbryde ”siloer”, og den stiller krav til tværsektorielt samarbejde mel-
lem fagområder, som hidtil har fungeret adskilt. For at kunne følge op på og evaluere bl.a. 
ressourceforløbene og understøtte kommunernes arbejde med den nye indsats gav Folke-
tinget som led i reformen Beskæftigelsesministeriet til opgave at tilvejebringe det nødven-
dige datagrundlag. 
 
For at kunne følge op på og evaluere ressourceforløbene forudsættes det, at Beskæftigel-
sesministeriet har tilvejebragt data om brugen af henholdsvis beskæftigelsestilbud, social-
tilbud og sundhedstilbud samt kombinationen og koordinationen af dem. Dermed vil mini-
steriet kunne udfylde sit ressortansvar med at følge op på, om intentionen om ressource-
forløb som en tværfaglig indsats indfries. Det vil også give ministeriet mulighed for at eva-
luere, hvilken indholdsmæssig kombination og tidsmæssig koordination af tilbud der ind-
frier målet om at få udsatte borgere i beskæftigelse eller uddannelse frem for på førtids-
pension. På den baggrund vil ministeriet kunne sætte fokuseret ind i forhold til at under-
støtte kommunerne i at udvikle dels kvaliteten, dels effekten af ressourceforløbene. Det 
vil også kunne bruges som læring i forhold til andre tværfaglige indsatser, som udspringer 
af efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet.  
  

YDELSE TIL BORGERE 

PÅ KONTANTHJÆLP 

Den månedlige ydelse til bor-

gere på kontanthjælp over 

30 år uden samlever og hjem-

meboende børn er i 2016 knap 

11.000 kr. før skat.  

 
YDELSE TIL BORGERE 

PÅ FØRTIDSPENSION 

Den månedlige ydelse til bor-

gere på førtidspension uden 

samlever og hjemmeboende 

børn er i 2016 godt 18.000 kr. 

før skat. Borgere på førtidspen-

sion, som tilvælger et ressour-

ceforløb, bibeholder deres før-

tidspension og modtager så- 

ledes ikke ressourceforløbs-

ydelse. 

ANDRE TVÆRFAGLIGE 

INDSATSER  

Kontanthjælpsreformen fra ja-

nuar 2014 indeholder bl.a. en 

tværfaglig uddannelsesrettet 

indsats for unge aktivitetspara-

te ledige. 
 
Sygedagpengereformen fra juli 

2014 indeholder bl.a. tværfag-

lige jobafklaringsforløb for syge-

meldte. 
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1.3. REVISIONSKRITERIER, METODE OG AFGRÆNSNING 

Revisionskriterier 
13. Vi har undersøgt, om Beskæftigelsesministeriet har tilvejebragt de nødvendige data til 
løbende at følge op på og evaluere ressourceforløb. Det har vi undersøgt ud fra følgende re-
visionskriterier: 
 
 om ministeriet har etableret et datagrundlag om brugen af beskæftigelses-, social- og 

sundhedstilbud i ressourceforløbene 
 om ministeriet ved hjælp af data løbende følger op på brugen af beskæftigelses-, social- 

og sundhedstilbud i ressourceforløbene 
 om ministeriet ved hjælp af data løbende følger op på den tværfaglige kombination og 

koordination af tilbuddene og på sigt kan evaluere effekten af ressourceforløbene.  
 
14. Undersøgelsens revisionskriterier er baseret på den brede politiske aftale om en reform 
af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012 (herefter reformaftalen) og bemærkningerne 
fremsat i forbindelse med lovforslaget til reformen (2012/1 LFS 53). Derudover er kriterier-
ne baseret på lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen, som bl.a. 
specificerer Beskæftigelsesministeriets ansvar og beføjelser i forhold til overvågning af 
og opfølgning på beskæftigelsesindsatsen, der varetages i kommunerne, herunder indsam-
ling af data herom. 
 
15. Undersøgelsens formål bygger på reformaftalen og lovbemærkningerne, hvor det frem-
går, at der til brug for opfølgning og evaluering samt til at understøtte indsatsen i kommu-
nerne skal tilvejebringes det nødvendige datagrundlag. Det fremgår også, at der skulle 
igangsættes et arbejde med deltagelse af Beskæftigelsesministeriet, Ministeriet for Sund-
hed og Forebyggelse (herefter Sundhedsministeriet), Social- og Integrationsministeriet (her- 
efter Socialministeriet) og Finansministeriet samt KL og Danske Regioner med henblik på 
at afdække modeller for etablering af datagrundlaget.  
 
16. Det første revisionskriterium om etablering af datagrundlag bygger på, at det fremgår 
af reformaftalen, som lovbemærkningerne henviser til, at brugen af tilbud i ressourcefor-
løbene skal følges så detaljeret som muligt, herunder beskæftigelses-, social- og sundheds-
tilbud på cpr-nummerniveau. Cpr-numrene er en forudsætning for, at Beskæftigelsesmini-
steriet kan samkøre dataene og dermed få viden om den tværfaglige kombination og koor-
dination af tilbuddene. I lovbemærkningerne foreslås det således, at offentlige myndighe-
der mfl. får pligt til på cpr-nummerniveau at indberette relevante oplysninger (data) om ak-
tiviteter og indsatser på bl.a. social- og sundhedsområdet til Beskæftigelsesministeriet. Da 
Folketinget vedtog reformen, fik Beskæftigelsesministeriet lovhjemmel til at modtage og 
anvende samt fastsætte nærmere regler for indberetning af disse oplysninger for borgere 
omfattet af bl.a. ressourceforløb. Hjemlen fremgår i dag af lov om organisering og under-
støttelse af beskæftigelsesindsatsen, mens de nærmere regler for indberetning mv. er ud-
møntet i databekendtgørelsen.  
 
  

SOCIALMINISTERIET 

Social- og Integrationsministe-

riet skiftede i 2013 kortvarigt 

navn til Social-, Børne- og Inte-

grationsministeriet. I 2014 skif-

tede det navn til Ministeriet for 

Børn, Ligestilling, Integration 

og Sociale forhold. I juni 2015 

skiftede det igen navn, denne 

gang til Social- og Indenrigsmi-

nisteriet, som i forbindelse med 

ressortændringerne i november 

2016 blev opdelt i Børne- og 

Socialministeriet og Økonomi- 

og Indenrigsministeriet. 

SUNDHEDSMINISTE-

RIET 

Ministeriet for Sundhed og Fore-

byggelse skiftede i juni 2015 

navn til Sundheds- og Ældre-

ministeriet. Dette navn er bibe-

holdt i forbindelse med ressort-

ændringerne i november 2016. 
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17. Det andet og tredje revisionskriterium om opfølgning på og evaluering af ressourcefor-
løbene udspringer af reformaftalens og lovbemærkningernes formulering af formålet med 
datagrundlaget. Afledt af aftaletekstens formulering om at følge brugen af tilbud så detal-
jeret som muligt definerer vi i den forbindelse opfølgning som løbende opfølgning. I det an-
det kriterium er fokus på brugen af henholdsvis beskæftigelsestilbud, socialtilbud og sund-
hedstilbud, mens fokus i det tredje kriterium er på den tværfaglige kombination og koordi-
nation af tilbuddene i ressourceforløbene. 
 
Derudover skal der ifølge reformaftalen senest i 2017 udarbejdes en større evaluering af 
reformen. Vi undersøger i forbindelse med det tredje kriterium derfor også, hvilke mulighe-
der Beskæftigelsesministeriet grundet sin indsats for at tilvejebringe data har for at eva-
luere ressourceforløbene. Vi fokuserer her på, hvilken tværfaglig kombination og koordina-
tion af tilbud som har størst virkning i forhold til at indfri målet om at få målgruppen af ud-
satte borgere i beskæftigelse frem for på førtidspension. 
 
Beskæftigelsesministeriet har oplyst, at der er tale om en kompleks målgruppe med forskel-
lige udfordringer og behov, og at det ikke er muligt at give et entydigt svar på, hvilke kom-
binationer af tilbud der giver en beskæftigelseseffekt. Rigsrevisionen anerkender, at hvad 
der er en virkningsfuld indsats varierer fra borger til borger. Rigsrevisionen finder dog, at 
det i forhold til ministeriets opgave med at understøtte kommunernes arbejde med ressour-
ceforløb er relevant at have viden om effekt, dvs. hvilke tværfaglige indsatser der er mest 
virkningsfulde over for forskellige grupper af borgere i ressourceforløb. Desuden kan der væ-
re kommuner, som har virkningsfulde forløb, der kan tjene som eksempler for andre.  

Metode 
18. Undersøgelsen er først og fremmest baseret på gennemgang af dokumenter med ud-
gangspunkt i redegørelser fra Beskæftigelsesministeriet om indsatsen for at tilvejebringe 
og anvende data til at følge op på og evaluere det tværfaglige indhold i ressourceforløbe-
ne. Derudover har vi holdt møder med Beskæftigelsesministeriet, hvor vi bl.a. har fået præ-
senteret foreliggende data. Endelig har vi haft møder eller korrespondance med Sundheds-
ministeriet, Socialministeriet, KL og Danske Regioner. En nærmere beskrivelse af undersø-
gelsens metode og materiale fremgår af bilag 1. 
 
19. Revisionen er udført i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, der er base-
ret på de grundlæggende revisionsprincipper i rigsrevisionernes internationale standarder 
(ISSAI 100-999). 

Afgrænsning 
20. Beskæftigelsesministeriet har i den tidlige implementering af reformen af førtidspen-
sion og fleksjob haft fokus på rammerne for og volumen af ressourceforløbene, mens mini-
steriet i 2016 har udvikling af kvaliteten af ressourceforløb som sit primære indsatsområ-
de. Vi har ikke direkte undersøgt kvaliteten af ressourceforløbene, men har med fokus på 
data til at følge op på og evaluere indsatsens indhold undersøgt ministeriets grundlag for 
at kunne understøtte kommunerne i at udvikle den indholdsmæssige kvalitet af ressource-
forløbene. Beretningen indeholder således oplysninger om indholdet af ressourceforløbene 
i form af resultater af ministeriets opfølgning, som er formålet med dataene.  
 
  

EFFEKT 

Effekt skal her forstås som de 

virkninger, indsatsen i ressour-

ceforløb har i forhold til at ind-

fri målet om at få udsatte bor-

gere i beskæftigelse eller ud-

dannelse. Viden om effekt kan 

erhverves gennem forskellige 

metoder. Effektanalyse kræver 

et design og en analysemeto-

de, der kan isolere indsatsens 

indvirkning på borgerens situa-

tion ved at tage højde for andre 

faktorer, der kan have indvirk-

ning på borgerens situation. På 

det sociale område (herunder 

beskæftigelsesindsatsen over 

for udsatte borgere) er det ofte 

vanskeligt i praksis at korrigere 

for alle relevante faktorer. Det-

te vanskeliggør beregning af 

præcise effektestimater, men 

udelukker ikke, at effektanaly-

ser kan gennemføres. 
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21. Rigsrevisionen finder, at en fokuseret og effektiv understøttelse og udvikling af den ind-
holdsmæssige kvalitet af ressourceforløb som en ny, tværfaglig beskæftigelsesindsats for-
udsætter data, som giver viden om tværfagligheden. I forhold til Beskæftigelsesministeri-
ets indsats for at etablere det nødvendige datagrundlag til løbende opfølgning er vores ho-
vedfokus på systematiske og repræsentative data om brugen og kombinationen af beskæf-
tigelses-, social- og sundhedstilbud. Derudover inddrager vi enkeltstående undersøgelser, 
som ministeriet har fået udarbejdet om ressourceforløb, og som er baseret på forskellige 
typer af data, der er indsamlet til at belyse undersøgelsernes specifikke formål.  
 
22. Beskæftigelsesministeriet har ifølge finansloven en bredt defineret opgave med at føl-
ge, udvikle og formidle ny viden om beskæftigelsesindsatsen. Ministeriet skal bl.a. via sta-
tistikportalen jobindsats.dk måle resultater og effekter og opgøre, om lovgivningens krav 
til beskæftigelsesindsatsen er opfyldt. Ministeriet skal generelt indsamle data til brug her-
for. I undersøgelsen fokuserer vi imidlertid kun på data, som ministeriet indsamler for at 
følge op på og evaluere indholdet i ressourceforløbene, og dermed kun på en delmængde 
af de data, ministeriet indsamler om beskæftigelsesindsatsen generelt, herunder om refor-
men af førtidspension og fleksjob. 
 
23. Beskæftigelsesministeriet skal i sin indsats for at tilvejebringe data til at følge op på 
og evaluere ressourceforløbene samarbejde med andre parter, herunder Sundhedsministe-
riet og Socialministeriet. I undersøgelsen vurderer vi ikke disse ministeriers indsats, da det 
er Beskæftigelsesministeriet, der har ressortansvaret for beskæftigelsesindsatsen, herun-
der ressourceforløb.  
 
24. I bilag 1 er undersøgelsens metodiske tilgang beskrevet. Bilag 2 indeholder en ordliste, 
der forklarer udvalgte ord og begreber. 
  

DATA 

Data forstås her som oplysnin-

ger, der behandles, dvs. indsam-

les og/eller bearbejdes syste-

matisk ved hjælp af elektronisk 

databehandling med statistisk 

formål. Resultater, der er base-

ret på repræsentative data, kan 

generaliseres til hele den popu-

lation, som dataene er indsam-

let fra. Ikke-repræsentative da-

ta kan bidrage med nyttig viden 

til specifikke formål, fx viden 

om best cases, der kan tjene til 

inspiration og udvikling for an-

dre. 
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2. Beskæftigelsesministeriets 
data til opfølgning på og 
evaluering af ressourceforløb 

25. For at vurdere, om Beskæftigelsesministeriet har tilvejebragt data til løbende at følge 
op på og evaluere ressourceforløbene, har vi undersøgt, om ministeriet har etableret det 
nødvendige datagrundlag om brugen af tilbud i forløbene. Vi har også undersøgt, om mini-
steriet ved hjælp af data løbende følger op på brugen af tilbuddene og tværfagligheden, og 
om ministeriet kan evaluere effekten af ressourceforløbene. 

2.1. MINISTERIETS ETABLERING AF DATAGRUNDLAG 
OM BRUGEN AF TILBUD 

26. Vi har undersøgt, om Beskæftigelsesministeriet har etableret et datagrundlag om bru-
gen af beskæftigelses-, social- og sundhedstilbud i ressourceforløb på cpr-nummerniveau. 
I den forbindelse har vi for det første undersøgt, om ministeriet har sikret data inden for 
eget ressortområde, dvs. om brugen af beskæftigelsestilbuddene. For det andet har vi un-
dersøgt ministeriets strategi og indsats for at få adgang til social- og sundhedsdataene 
via samarbejder med andre ministerier og øvrige parter. Endelig har vi undersøgt, om mini-
steriet har udnyttet den lovhjemmel til at modtage oplysninger (data) fra social- og sund-
hedsområdet, som ministeriet fik som led i reformen af førtidspension og fleksjob. 

Adgang til beskæftigelsesdata 
27. Beskæftigelsesministeriet har fra reformens start i januar 2013 fastsat regler om, at 
kommunerne skal indberette oplysninger om brugen af beskæftigelsestilbud i ressource-
forløb på cpr-nummerniveau. Ministeriet har således siden reformens start haft adgang til 
data om de tilbud, som borgere i ressourceforløb får inden for ministeriets eget ressort-
område. Tilbuddene fremgår af Beskæftigelsesministeriets lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats (herefter LAB-loven). Boks 2 viser, hvilke kategorier af tilbud det drejer sig om.  
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 BOKS 2 

BESKÆFTIGELSESTILBUD TIL BORGERE I RESSOURCEFORLØB IFØLGE 
LAB-LOVEN 

 Vejledning og opkvalificering 
Består af ordinære, beskæftigelsesrettede uddannelsesforløb eller særligt tilrettelagte pro-
jekter, kurser og uddannelsesforløb. Formålet er at udvikle eller afdække borgerens faglige, 
sociale eller sproglige kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet eller 
til en erhvervskompetencegivende uddannelse. 
 
Virksomhedspraktik  
Kan vare op til 13 uger hos en offentlig eller privat arbejdsgiver. Formålet er at afdække eller 
optræne borgerens faglige, sociale eller sproglige kompetencer og at afklare beskæftigelses-
mål. 
 
Løntilskud 
Kan vare op til 1 år hos en offentlig eller privat arbejdsgiver, som modtager et tilskud til løn-
nen. Formålet er at styrke borgerens faglige kompetencer. 
 
Mentorstøtte 
Kan vare op til 6 måneder med mulighed for forlængelse. Formålet er at fremme, at borgeren 
kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordi-
nær ansættelse. Funktionen kan varetages af en kommunal medarbejder, som frikøbes til op-
gaven, eller af en ekstern konsulent, som modtager honorar for det aftalte timetal. 

  

Tværgående samarbejde om etablering af datagrundlag  
28. Det fremgår af reformaftalen og lovbemærkningerne, at Beskæftigelsesministeriet 
skulle igangsætte et arbejde med deltagelse af Sundhedsministeriet, Socialministeriet 
og Finansministeriet samt KL og Danske Regioner. Formålet skulle være at afdække mo-
deller for at etablere det nødvendige datagrundlag, fx gennem koordineret og målrettet 
afklaring af databehov og datamuligheder som baggrund for design af datamodellen. Re-
sultaterne af dette arbejde skulle bidrage til, at Beskæftigelsesministeriet kunne udmøn-
te lovhjemlen om at få indberettet bl.a. social- og sundhedsdata. 
 
29. Beskæftigelsesministeriet har oplyst, at ministeriet ikke har igangsat det tværgåen-
de datasamarbejde, som er nævnt i reformaftalen og i lovbemærkningerne. Det skyldes, 
at ministeriet allerede i efteråret 2012, dvs. før lovforslaget blev fremsat, igangsatte et 
arbejde med at afsøge mulighederne for at etablere datagrundlaget ved hjælp af eksiste-
rende registerdata. Vores undersøgelse viser, at arbejdet blev udført af eksterne konsu-
lenter, som kortlagde eksisterende cpr-nummerbaserede data og dataejere på henholds-
vis socialområdet og sundhedsområdet. Ifølge de 2 kortlægninger var de potentielt inte-
ressante dataregistre på sundhedsområdet i 2012 ejet af Statens Serum Institut, mens 
Danmarks Statistik ville begynde at indsamle relevante socialdata i 2013, hvor Beskæfti-
gelsesministeriets reform af førtidspension og fleksjob trådte i kraft. Figur 2 viser datakil-
der og dataejere på beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet. 
 
  

STATENS SERUM 

INSTITUT 

Statens Serum Institut fik i 

2012 til opgave at indsamle 

og formidle data om befolknin-

gens sundhedstilstand og data 

om aktivitet, økonomi og kvali-

tet i sundhedsvæsenet. I 2015 

blev opgaverne med data på 

sundhedsområdet overført til 

den nyoprettede Sundhedsda-

tastyrelse. 

DANMARKS STATISTIK 

Danmarks Statistik indsamler, 

bearbejder og offentliggør sta- 

tistiske oplysninger om sam-

fundsforhold. I forbindelse med 

ressortændringerne i novem-

ber 2016 blev Danmarks Stati-

stik overført fra det daværen- 

de Social- og Indenrigsministe-

rium til Økonomi- og Indenrigs-

ministeriet, som det også tidli-

gere har hørt under. 
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FIGUR 2 

DATAKILDER OG DATAEJERE PÅ BESKÆFTIGELSES-, SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET 

 
 
Note: Danmarks Statistik hører fra november 2016 under Økonomi- og Indenrigsministeriet, som det også tidligere har hørt under. Statens Serum Institut 

overførte i november 2015 opgaverne med sundhedsdata til den nye Sundhedsdatastyrelse. 

Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af oplysninger fra Beskæftigelsesministeriet. 
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Det fremgår af figur 2, at det er kommunerne og det regionale sundhedsvæsen, der indbe-
retter kildedata om brugen af tilbud til dataejerne i de respektive ressortministerier. Hvad 
angår socialdataene, fremgår det også, at Danmarks Statistik videresender dataene til FLIS, 
som udstiller dataene til brug for kommunernes ledelsesinformation. 

Bilaterale samarbejder om eksisterende social- og sundhedsdata 
30. Vores undersøgelse viser, at Beskæftigelsesministeriet på baggrund af de indledende 
kortlægninger af social- og sundhedsdata i 2012 besluttede at gribe opgaven med at skaf-
fe sig adgang til data an via bilaterale samarbejder med dataejere på henholdsvis social-
området og sundhedsområdet. Dermed har ministeriet arbejdet på at etablere det nødven-
dige datagrundlag til at følge op på og evaluere ressourceforløb ved hjælp af eksisterende 
dataregistre. 
 
31. Undersøgelsen viser desuden, at Beskæftigelsesministeriets formål med at indhente 
de eksisterende social- og sundhedsdata var at udbygge statistikportalen jobindsats.dk 
med social- og sundhedsdata om de målgrupper, portalen dækker, bl.a. borgere i ressour-
ceforløb. Ministeriets arbejde med at skaffe sig adgang til disse data er således ikke tilret-
telagt med særskilt fokus på at kunne følge op på og evaluere ressourceforløbene, men på 
beskæftigelsesindsatsen generelt, herunder hele reformen af førtidspension og fleksjob. 
Ministeriet har oplyst, at det teknisk set ikke gør en forskel, og at arbejdsbyrden er den sam-
me, hvad enten der indsamles social- og sundhedsdata for én målgruppe (ydelse) eller for 
dem alle på samme tid. Rigsrevisionen kan konstatere, at ministeriet har en intention om at 
etablere en samlet dataplatform, som skal imødekomme ressortansvaret for at følge op på 
og monitorere beskæftigelsesindsatsen generelt. Dette uddybes i boks 3. 
 
   

 BOKS 3 

BESKÆFTIGELSESMINISTERIETS RESSORTANSVAR FOR OPFØLGNING 
OG MONITORERING AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN GENERELT 

 Ifølge finansloven har Beskæftigelsesministeriet bl.a. til opgave at udvikle og formidle ny viden 
om beskæftigelsesindsatsen til gavn for de politiske interessenter og for samfundet. Dette 
sker bl.a. ved at gennemføre projekter, statistiske analyser baseret på udtræk fra databaser, 
evalueringer mv. Målet er at sikre viden om, hvad der virker med henblik på at styrke ministe-
rens og Folketingets beslutningsgrundlag og at understøtte, at aftaler og reformer mv. får de 
tilsigtede effekter. Formålet med ministeriets opgave med at sikre viden og formidling er så-
ledes at understøtte bl.a. kommunernes indsats for at få flest mulige borgere i beskæftigelse 
eller uddannelse.  
 
Beskæftigelsesministeriets vision på det statistiske område er at sikre transparens i beskæfti-
gelsesindsatsen ved at udstille frit tilgængelige og gennemsigtige data på statistikportalen 
jobindsats.dk. Data skal ifølge ministeriet sikre mulighed for benchmark af kommuner, en vel-
defineret måling af indsatsen og et fælles fokus for politikere, administration og interesseor-
ganisationer og dermed drive resultater i bl.a. kommunerne. 

  
Kilde: Finansloven for 2016 og ”Oversigt over Beskæftigelsesministeriets arbejde med at sikre data til sta-

tistisk og administrativt brug i forbindelse med reformen af førtidspension og fleksjob” fra 2016. 

  

 
  

FLIS 

FLIS er et fælles ledelsesinfor-

mationssystem, som kommu-

nerne frivilligt kan tilslutte sig. 

Det er KL, der ejer det selskab, 

som udbyder FLIS. 81 af landets 

98 kommuner er aktuelt tilslut-

tet FLIS. 
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32. Rigsrevisionen finder, at Beskæftigelsesministeriets arbejde med at indsamle og an-
vende data om beskæftigelsesindsatsen generelt er ambitiøst. Rigsrevisionens formål med 
denne undersøgelse er i den forbindelse at afdække, om ministeriets model imødekommer 
den opgave, som ministeriet ifølge reformaftalen og lovbemærkningerne har med at tilveje-
bringe data til løbende og så detaljeret som muligt at følge op på brugen af de tværfaglige 
tilbud i ressourceforløbene som en ny type beskæftigelsesindsats. 
 
33. I det følgende gennemgår vi derfor Beskæftigelsesministeriets indsats for via de bila-
terale samarbejder med dataejere på social- og sundhedsområdet at skaffe sig adgang til 
eksisterende registerdata til løbende at følge op på og evaluere ressourceforløbene.  

Adgang til socialdata 

34. De socialtilbud, som borgere i ressourceforløb får, bevilges på baggrund af lov om so-
cial service (herefter serviceloven), som Socialministeriet har ansvaret for. Boks 4 viser ek-
sempler på socialtilbud i et ressourceforløb, som kan indgå i et ressourceforløb.  
 
   

 BOKS 4 

EKSEMPLER PÅ SOCIALTILBUD I SERVICELOVEN, SOM KAN INDGÅ I 
ET RESSOURCEFORLØB 

 Aktivitetstilbud, fx 
 beskyttet beskæftigelse  
 væresteder. 
 
Behandlingstilbud, fx 
 behandling af stofmisbrug 
 tilbud af behandlingsmæssig karakter, fx psykolog eller fysioterapeut  
 genoptræning. 
 
Botilbud, fx 
 midlertidige botilbud 
 længerevarende botilbud. 
 
Personlig støtte, fx 
 hjælp, omsorg og støtte 
 støttekontaktpersoner. 
 
Indsatser i forhold til familie, børn og unge, fx 
 familierettede indsatser 
 forebyggende foranstaltninger og anbringelser uden for hjemmet. 

  

 
35. Det fremgår af kortlægningen af socialdata fra 2012, at Danmarks Statistik i 2013 vil-
le begynde at få indberettet data fra kommunerne, der omfatter en væsentlig delmængde 
af de socialtilbud, som udsatte borgere i ressourceforløb kan modtage. Beskæftigelsesmi-
nisteriet har oplyst, at ministeriet, da reformen trådte i kraft i 2013, ikke har kontaktet Dan-
marks Statistik for at få udleveret socialdataene. Det skyldes, at Beskæftigelsesministe-
riet tidligere har haft drøftelser med Danmarks Statistik om andre data, som Danmarks Sta-
tistik ikke har været villig til at udlevere på cpr-nummerniveau.  
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Vores undersøgelse viser, at det er Danmarks Statistiks opfattelse, at det følger af bl.a. per-
sondataloven og forvaltningsloven, at personoplysninger, der er indsamlet til statistik, ik- 
ke siden må anvendes til andre formål som fx administration eller kontrol af den registrere-
des forhold. Ifølge Beskæftigelsesministeriets lovgrundlag (jf. lov om organisering og under-
støttelse af beskæftigelsesindsatsen og databekendtgørelsen) er dataene tiltænkt at ind-
gå i et større datagrundlag, hvis formål ikke kun er statistisk opfølgning på jobindsats.dk, 
men også kontrol og administration. Fx kan dataene bruges til at fastlægge rettigheder og 
pligter, som kan medføre økonomiske sanktioner over for borgerne.  
 
Beskæftigelsesministeriet har derfor i stedet drøftet muligheden for at skaffe sig adgang 
til socialdata fra kommunerne med kommunale it-leverandører og udbyderen af FLIS, som 
udstiller data til brug for kommunernes egen ledelsesinformation. De data, som FLIS har, er 
de samme, som Danmarks Statistik indsamler. Danmarks Statistik har oplyst, at Danmarks 
Statistik og Socialministeriet har indgået en databehandleraftale for at undgå at belaste 
kommunerne med dobbeltindberetning. I aftalen bemyndiger Socialministeriet Danmarks 
Statistik til at indsamle dataene til eget og ministeriets brug og at videregive dem til FLIS. 
FLIS har modtaget socialdataene siden de første indberetninger i 2013. 
 
36. Vores undersøgelse viser, at Beskæftigelsesministeriet i perioden 2013-2016 har arbej-
det på at afklare mulighederne for at modtage socialdataene gennem drøftelser med bl.a. 
udbyderen af FLIS. I januar 2014 har ministeriet modtaget et testudtræk af data fra 2 kom-
muner fra FLIS. På den baggrund holdt ministeriet i maj 2014 møde med udbyderen af FLIS 
for at modtage socialdataene i fast kadence til brug for løbende at følge op på beskæftigel-
sesindsatsen via sin egen statistikportal jobindsats.dk. Ifølge Danmarks Statistik, som ind-
samler dataene, har dataene dog ikke været pålidelige og brugbare til statistik før i marts 
2015. På det tidspunkt anmodede Beskæftigelsesministeriet udbyderen af FLIS om en kon-
trakt på fast at få udleveret socialdataene. Ministeriet har oplyst, at udbyderen efterføl-
gende skulle bruge tid på at sikre det juridiske grundlag for at videregive dataene til mini-
steriet og udfærdige aftalegrundlaget, hvoraf det fremgår, at dataene udleveres til stati-
stisk brug. Kontrakten blev indgået i december 2015, og i januar 2016 modtog ministeriet 
den første månedlige leverance af socialdataene på cpr-nummerniveau fra FLIS.  
 
37. De socialdata, som Beskæftigelsesministeriet siden starten af 2016 har haft adgang 
til via FLIS, omfatter data fra 32 ud af landets 98 kommuner. Data fra de resterende kom-
muners indberetninger er ifølge Danmarks Statistik endnu ikke pålidelige. De foreliggende 
socialdata fra de 32 kommuner indeholder både oplysninger om brugen af socialtilbud og 
visse kommunale sundhedstilbud. Men socialdataene er ikke fuldstændige og har indtil 2. 
halvår 2016 ikke omfattet oplysninger om familierettede tilbud (børn og unge) og såkaldte 
ældretilbud (fx genoptræning).  
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Ifølge Beskæftigelsesministeriet er dataene om ældretilbud og især familierettede tilbud 
dog relevante. Ministeriet er derfor i november 2016 ved at indgå kontrakt om fast at mod-
tage ældredataene fra FLIS fra december 2016 og fremefter. Derudover har ministeriet i 
sommeren 2016 kontaktet Socialministeriet og Danmarks Statistik for at få adgang til fa-
miliedataene. Parterne har på den baggrund indgået en tillægsaftale til databehandleraf-
talen mellem Socialministeriet og Danmarks Statistik, som bemyndiger Danmarks Statistik 
til at videresende familiedataene til Beskæftigelsesministeriet, før de bliver indlæst og be-
handlet hos Danmarks Statistik. Beskæftigelsesministeriet har således fået fast adgang til 
familiedataene fra og med juli 2016. Rigsrevisionen konstaterer, at denne ordning er iden-
tisk med den aftale, som udbyderen af FLIS siden 2013 har haft om at få videresendt social-
dataene fra Danmarks Statistik, som Beskæftigelsesministeriet ikke tidligere har haft kon-
taktet, selv om det øjensynligt kunne have givet ministeriet adgang til socialdataene langt 
tidligere. Indtil januar 2016 omfattede dataene dog blot 13 kommuner. 

Adgang til sundhedsdata  

38. De sundhedstilbud, som borgere i ressourceforløb får, kan være enten kommunale eller 
regionale. De kommunale sundhedstilbud bevilges af den enkelte kommune på baggrund 
af bestemmelser i serviceloven eller sundhedsloven. De regionale sundhedstilbud udsprin-
ger af sundhedsloven og foregår i sundhedsvæsenet hos praktiserende læger, speciallæ-
ger, hospitaler og andre behandlingssteder. Kontakten til sundhedsvæsenet afhænger selv-
sagt af den enkelte borgers diagnose og kan i princippet foregå i alle afdelinger af sund-
hedsvæsenet. Boks 5 viser eksempler på sundhedstilbud, som kan indgå i et ressourceforløb.  
 
   

 BOKS 5 

EKSEMPLER PÅ SUNDHEDSTILBUD I SERVICELOVEN OG SUNDHEDS- 
LOVEN, SOM KAN INDGÅ I ET RESSOURCEFORLØB 

 • Forløb om kost, søvn og motion 
• Forløb på fysioterapeutisk klinik 
• Forløb på behandlingssted for misbrug 
• Forløb hos egen praktiserende læge 
• Forløb i psykiatrien 
• Forløb på smerteklinik 
• Forløb på gigtsanatorium eller andet privat specialsygehus 
• Forløb på klinik for funktionelle lidelser. 

  
Kilde: Beskæftigelsesministeriets Empowerment-projekt og DEFACTUM i Region Midtjylland. 

  

 
39. Det fremgår af kortlægningen af sundhedsdata fra 2012, at data om brugen af sund-
hedstilbud findes i registre, som blev administreret af Statens Serum Institut. På den bag-
grund mødtes Beskæftigelsesministeriet i januar 2013 med Statens Serum Institut, og mi-
nisteriet fik i marts samme år adgang til det første af flere testudtræk af sundhedsdata 
på cpr-nummerniveau. Der var tale om et datasæt fra 2012, dvs. før reformen af førtidspen-
sion og fleksjob trådte i kraft, og ressourceforløb blev indført. Dataene stammer fra udvalg-
te registre, som omfatter oplysninger om borgeres kontakt med sundhedsvæsenet. 

FUNKTIONELLE 

LIDELSER 

Funktionelle lidelser er en grup-

pe af sygdomme, hvor man er 

belastet af fysiske gener, som 

gør det svært at fungere i dag-

ligdagen og dermed at passe et 

arbejde. Årsagen til funktionel-

le lidelser er multifaktoriel, dvs. 

påvirket af flere faktorer, og ud-

fordrer den traditionelle opfat-

telse af sygdomme som enten 

rent fysiske eller rent psykiske.  
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Udnyttelse af hjemmel om indberetning af data 
40. Da Folketinget vedtog reformen af førtidspension og fleksjob, fik Beskæftigelsesmini-
steriet lovhjemmel til at modtage og anvende samt fastsætte nærmere regler for indberet-
ning af bl.a. social- og sundhedsoplysninger (data) på cpr-nummerniveau. På grund af mini-
steriets ressortansvar har ministeriet i forvejen hjemmel til at fastsætte regler for at få ind-
berettet oplysninger om aktiviteter og indsatser på beskæftigelsesområdet. På samme må-
de kan ministeriet med den nye hjemmel fastsætte regler om at få indberettet relevante 
oplysninger om aktiviteter og indsatser på bl.a. social- og sundhedsområdet for borgere om-
fattet af bl.a. ressourceforløb. Rigsrevisionen finder, at den nye hjemmel umiddelbart kan 
tolkes således, at den omfatter både udlevering (videregivelse) af eksisterende oplysnin-
ger og registrering af nye oplysninger.  
 
Det er Beskæftigelsesministeriets opfattelse, at hjemlens formål er at sikre ministeriets 
adgang til eksisterende data på andre ministerområder. Vores undersøgelse viser i den for-
bindelse, at der har været behov for at få afklaret juridiske spørgsmål, før Beskæftigelses-
ministeriet fast kan få udleveret sundhedsdata fra eksisterende registre. På den baggrund 
har ministeriet i juni 2016 fastsat nærmere regler om, at Sundhedsministeriet skal indbe-
rette registerdata om kontakt med sundhedsvæsenet for borgere omfattet af bl.a. ressour-
ceforløb. Beskæftigelsesministeriet arbejdede i efteråret 2016 på at afklare, hvordan de 
faste dataleverancer fremover rent praktisk skal foregå. Undersøgelsen viser også, at Be-
skæftigelsesministeriet har haft behov for at få drøftet og afklaret juridiske spørgsmål om 
hjemlen til at få udleveret de eksisterende socialdata, og at ministeriet først i oktober 2016 
har fastsat nærmere regler om at få indberettet dataene. 
 
41. Rigsrevisionen kan konstatere, at der er gået over 3 år, fra reformen blev vedtaget, til 
Beskæftigelsesministeriet har udmøntet sin hjemmel til at modtage social- og sundheds-
data til at følge op på bl.a. ressourceforløb. Ministeriet har oplyst, at intentionen med hjem-
len efter ministeriets opfattelse ikke har været, at ministeriet skulle definere og indsamle 
nye data fra andre ministerområder. Ifølge ministeriet ville det for det første overskride an-
dre ministerområders suverænitet. For det andet ville det medføre et parallelt system for 
indberetning af data, som de respektive ressortministerier allerede varetager, og dermed 
dobbeltindberetning i kommunerne. Ministeriet finder det således hverken politisk gang-
bart eller praktisk muligt. Desuden har ministeriet anført, at ministeriet ikke har faglige for-
udsætninger og økonomiske ressourcer til at få indberettet data fra andre ressortområder 
og validere sådanne data.  
 
Rigsrevisionen finder, at Beskæftigelsesministeriet med reformen har fået en bred hjemmel 
til at modtage og anvende social- og sundhedsdata til at følge op på bl.a. ressourceforløb, 
som går på tværs af ressortområder. Kombinationen af den brede hjemmel og ministeriets 
forbehold for at overskride ministerområdernes suverænitet underbygger efter Rigsrevisio-
nens opfattelse behovet for at drøfte mulige løsningsmodeller i et tværgående datasam-
arbejde. 
  

LOVHJEMMEL OM SO-

CIAL- OG SUNDHEDS-

OPLYSNINGER 

Ifølge lov om organisering og 

understøttelse af beskæftigel-

sesindsatsen kan Beskæftigel-

sesministeriet modtage og an-

vende socialoplysninger (data) 

fra Socialministeriet og kommu-

nerne og sundhedsoplysninger 

(data) fra Sundhedsministeriet 

og kommunerne og regionerne. 
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RESULTATER 

 

Undersøgelsen viser, at Beskæftigelsesministeriet ikke har igangsat et tværgående data-
samarbejde med relevante ministerier og andre parter. Ifølge lovbemærkningerne til refor-
men af førtidspension og fleksjob skulle et sådant samarbejde bruges til at afdække mo-
deller for det nødvendige datagrundlag til at følge op på og evaluere bl.a. ressourceforløb. 
Samarbejdet skulle også bidrage til, at ministeriet kunne udmønte sin lovhjemmel om at få 
indberettet bl.a. social- og sundhedsdata. Ministeriet har fra reformens start i 2013 fast-
sat regler om, at kommunerne skal indberette brugen af beskæftigelsestilbud i ressource-
forløbene, og har derfor de relevante data om brugen af tilbud i forløbene inden for eget res-
sortområde. 
 
Beskæftigelsesministeriet har forsøgt at etablere det nødvendige datagrundlag ved hjælp 
af bilaterale samarbejder om eksisterende registerdata på social- og sundhedsområdet. Mi-
nisteriet har kortlagt og tilvejebragt data i det omfang, de har eksisteret, men ministeriet 
har først i 2016, dvs. 3 år efter, at ressourceforløb blev indført, skaffet sig fast adgang til 
hovedparten af dataene på de 2 områder. På begge områder skyldes det behov for afklaring 
af juridiske problemstillinger om parternes hjemmel. På socialområdet skyldes det også, at 
hovedparten af dataene ikke har været pålidelige og brugbare før i starten af 2015, dvs. 
knap 1 år før, Beskæftigelsesministeriet skaffede sig fast adgang til dataene, som fortsat 
har væsentlige udfordringer med fuldstændigheden. Socialdataene dækker indtil videre 
blot ⅓ af kommunerne – til gengæld omfatter de også visse kommunale sundhedstilbud. 
 
Det er Rigsrevisionens opfattelse, at Beskæftigelsesministeriets bilaterale samarbejder 
med udvalgte parter ikke har givet samme muligheder for videndeling, koordinering og frem-
drift for at få fast adgang til brugbare data, som et forpligtende tværgående datasamarbej-
de havde givet – ikke mindst afklaring af juridiske problemstillinger om, hvordan ministe-
riets lovhjemmel til at få indberettet social- og sundhedsdata kan tolkes og udmøntes. Mi-
nisteriets mulighed for at modtage eksisterende data til at følge tværfaglige indsatser in-
den for eget ressortområde forudsætter, at parter på andre suveræne ministerområder har 
hjemmel til at udlevere dataene, men det har der bilateralt været forskellige tolkninger af. 
Rigsrevisionen finder desuden, at et tværgående samarbejde om overordnede juridiske for-
hold om udveksling af data ikke ville udelukke dybdegående bilaterale samarbejder med 
relevante dataejere.  
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2.2. MINISTERIETS OPFØLGNING PÅ BRUGEN AF 
TILBUD 

42. Vi har undersøgt, om Beskæftigelsesministeriet ved hjælp af data løbende følger op på 
brugen af de forskellige typer af tilbud i ressourceforløbene. Det fremgår af reformaftalen, 
som lovbemærkningerne henviser til, at brugen af tilbud i ressourceforløbene skal følges 
så detaljeret som muligt, herunder beskæftigelses-, social- og sundhedstilbud på cpr-num-
merniveau.  

Opfølgning på brugen af tilbud ved hjælp af registerdata  
43. I det følgende gennemgår vi Beskæftigelsesministeriets opfølgning på brugen af be-
skæftigelses-, social- og sundhedstilbud i ressourceforløbene ved hjælp af de registerda-
ta, som ministeriet har tilvejebragt inden for eget ressortområde og via de bilaterale sam-
arbejder med dataejere på social- og sundhedsområdet.  

Opfølgning ved brug af beskæftigelsesdata 

44. Som følge af de regler, Beskæftigelsesministeriet har fastsat, om at kommunerne skal 
indberette brugen af beskæftigelsestilbud i ressourceforløb, modtager og behandler mi-
nisteriet løbende data herom. Ministeriet følger månedligt op på brugen af de forskellige 
slags beskæftigelsestilbud i ressourceforløb. Figur 3 viser fordelingen af beskæftigelses-
tilbud brugt i ressourceforløbene i november 2016.  
 
   

 FIGUR 3 

ANDELEN AF BORGERE I RESSOURCEFORLØB, SOM VAR I BESKÆFTIGEL-
SESTILBUD I NOVEMBER 2016 

 

 
 Note: En borger kan være i flere tilbud samtidigt. I november 2016 var 56,1 % (10.364 borgere) berørt af én 

eller flere slags beskæftigelsestilbud, herunder mentorstøtte. 

Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af oplysninger fra jobindsats.dk. 

  

 
Det fremgår af figur 3, at de mest benyttede beskæftigelsestilbud i ressourceforløbene i 
november 2016 var vejledning og opkvalificering og derefter mentorstøtte, mens virksom-
hedspraktik bruges i markant mindre omfang, og meget få ansættes med løntilskud. I alt 
var ca. 56 % af borgere i ressourceforløb aktive i et beskæftigelsestilbud i november 2016. 
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Opfølgning ved brug af socialdata 

45. I løbet af foråret 2016 har Beskæftigelsesministeriet analyseret de eksisterende so-
cialdata fra 32 kommuner, som ministeriet i januar 2016 har fået fast adgang til via FLIS, 
og er i den forbindelse blevet opmærksom på uoverensstemmelser. Uoverensstemmelser-
ne består i, at dataene hos henholdsvis Danmarks Statistik, FLIS og Beskæftigelsesmini-
steriet ikke er helt sammenfaldende. Disse uoverensstemmelser skal afklares, før Beskæf-
tigelsesministeriet ved hjælp af cpr-numrene kan samkøre dataene med cpr-numrene for 
borgere i ressourceforløb og dermed anvende dataene til løbende at følge op på brugen af 
socialtilbud i ressourceforløbene.  
 
Tilbage i 2011, hvor Socialministeriet forberedte indsamlingen af socialdataene, nedsat- 
te ministeriet en såkaldt serviceindikatorgruppe bestående af Danmarks Statistik og KL 
(der ejer det selskab, som udbyder FLIS). Gruppen har bl.a. til opgave at følge op på pro-
blemstillinger i forhold til socialdataene, og Beskæftigelsesministeriet har deltaget i grup-
pens arbejde siden maj 2016. Beskæftigelsesministeriet har oplyst, at det ikke vides, hvor-
når uoverensstemmelserne vil være afhjulpet. Ifølge FLIS’ strategi for bedre datakvalitet 
strækker aktiviteterne for at forbedre kvaliteten af socialdataene sig indtil videre til ud-
gangen af 2017. Beskæftigelsesministeriet har i august 2016 tilbudt at tage mere aktivt 
del i at validere socialdataene for at sikre datagrundlaget. 
 
46. Som følge af de uoverensstemmelser, der er afdækket i socialdataene fra FLIS, anven-
der Beskæftigelsesministeriet indtil videre ministerieordningen i Danmarks Statistik til 
at analysere dataene. Ifølge ministeriet har de fleste socialdata været omfattet af ord-
ningen siden februar 2016, dog har familiedataene været omfattet siden 2014. Dataene 
i ordningen er ikke på cpr-nummerniveau, men på anonymiseret individniveau, hvormed 
de principielt kan bruges på samme måde. Via ordningen kan ministeriet uploade beskæf- 
tigelsesdata på cpr-nummerniveau til at samkøre med socialdataene i Danmarks Stati-
stik, som så udstiller et samlet, anonymiseret datasæt til brug for ministeriet. 
 
Vores undersøgelse viser, at Beskæftigelsesministeriet i maj 2016 – som led i sit arbejde 
med at udbygge statistikportalen jobindsats.dk med socialdata om målgrupper i beskæf- 
tigelsesindsatsen generelt – har analyseret dataene for at afdække relationen mellem 
tilbud på socialområdet og en række ydelsesgrupper på beskæftigelsesområdet, herun-
der ressourceforløb. Analysen har bl.a. vist, at borgere i bl.a. ressourceforløb er overrepræ-
senteret blandt borgere, der modtager socialtilbud, og at ca. 17 % af borgere i ressource-
forløb i den undersøgte periode (uge 11, 2014) modtog et socialtilbud. Ministeriet har dog 
endnu ikke anvendt dataene til løbende at følge brugen af socialtilbud i ressourceforlø-
bene, herunder hvilken type af fx personlig støtte eller familierettet indsats der er tale 
om.  
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Opfølgning ved brug af sundhedsdata 

47. I marts 2013 forelå Beskæftigelsesministeriets første analyser af sundhedsdataene for 
2012. På baggrund af yderligere analyser konkluderede ministeriet i december 2013, at det 
ikke er muligt at afgøre, om behandlingen i sundhedsvæsenet, der fremgår af dataene, er 
afgørende for borgerens udfordringer i forhold til tilknytning til arbejdsmarkedet. Omvendt 
er det heller ikke muligt at afgøre, om forløbet i sundhedsvæsenet er iværksat som følge 
af, at borgeren er i fx et ressourceforløb.  
 
Dermed er det ikke ved hjælp af de eksisterende sundhedsdata muligt for Beskæftigelses-
ministeriet at følge op på brugen af sundhedstilbud i ressourceforløbene, men blot om en 
given borger fx har haft et lægebesøg, en behandling eller en indlæggelse i samme perio-
de som ressourceforløbet, men som kan være fuldstændig uafhængigt af borgerens res-
sourceforløb. 
 
48. Beskæftigelsesministeriet har oplyst, at ministeriet trods udfordringerne med at an-
vende sundhedsdataene til at følge op på brugen af sundhedstilbud i bl.a. ressourceforlø-
bene ikke har opgivet at få noget brugbart ud af dataene i forhold til ministeriets arbejde 
med at udbygge statistikportalen jobindsats.dk med sundhedsdata om målgrupper i be-
skæftigelsesindsatsen generelt. Selv om de behandlingstilbud, borgere får i sundhedsvæ-
senet, oftest ikke er igangsat som følge af beskæftigelsesindsatsen, kan bl.a. diagnoser, 
som også fremgår af dataene, være relevante for borgerens arbejdsmarkedstilknytning. 
Det er også baggrunden for, at Beskæftigelsesministeriet i juni 2016 har fastsat regler 
for, at Sundhedsministeriet skal indberette, dvs. videresende, de eksisterende data til Be-
skæftigelsesministeriet. Rigsrevisionen konstaterer dog, at dette ikke løser Beskæftigel-
sesministeriets opgave med at følge brugen af sundhedstilbud i ressourceforløbene.  
 
49. Figur 4 samler op på Beskæftigelsesministeriets tilvejebringelse af registerdata, som 
er anvendelige til at følge op på brugen af beskæftigelses-, social- og sundhedstilbud i 
ressourceforløb. 
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FIGUR 4 

BESKÆFTIGELSESMINISTERIETS TILVEJEBRINGELSE AF REGISTERDATA I PERIODEN 2013-2016, SOM 
KAN BRUGES TIL AT FØLGE OP PÅ BESKÆFTIGELSES-, SOCIAL- OG SUNDHEDSTILBUD I RESSOURCE-
FORLØB 

 
 
Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af oplysninger fra Beskæftigelsesministeriet. 

 
Farveskalaen i figur 4 viser, at Beskæftigelsesministeriet i varierende omfang har tilveje-
bragt data til at følge op på brugen af de 3 typer af tilbud i ressourceforløb. Ministeriet har 
fra reformens start i 2013 sikret landsdækkende data til at følge op på brugen af beskæf-
tigelsestilbuddene. Først i 2016 har ministeriet skaffet sig adgang til socialdata fra ⅓ af 
landets kommuner, men har endnu ikke brugt dataene til at følge op på brugen af social-
tilbuddene. Endelig kan ministeriet ikke bruge de landsdækkende sundhedsdata til at føl-
ge op på brugen af sundhedstilbuddene i ressourceforløbene. 
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Opfølgning på brugen af tilbud ved hjælp af andre data 
50. Da de eksisterende social- og sundhedsdata, som Beskæftigelsesministeriet fra 2016 
har tilvejebragt, ikke har været pålidelige, fuldstændige eller brugbare i forhold til opgaven 
med at følge op på brugen af social- og sundhedstilbud i ressourceforløbene, har vi under-
søgt, om ministeriet ved hjælp af andre data har fulgt op på brugen af disse tilbud.  
 
Vores undersøgelse viser, at Beskæftigelsesministeriet siden starten af reformen af før-
tidspension og fleksjob har fået udarbejdet 3 konsulentundersøgelser, som giver viden om 
brugen af tilbud i ressourceforløbene. Undersøgelserne har dog generelt et bredere sigte 
end brugen af tilbud, og 2 af undersøgelserne omhandler både ressourceforløb og kontant-
hjælp. Undersøgelserne er ikke baseret på registerdata, men på data, som er indhentet spe-
cifikt til formålet, og såvel formålet som metoden og datagrundlaget varierer fra undersø-
gelse til undersøgelse, jf. tabel 1. 
 
   

 TABEL 1 

BESKÆFTIGELSESMINISTERIETS UNDERSØGELSER MED OPLYSNINGER OM TILBUD I RESSOURCE-
FORLØB 

  Undersøgelsens afrapportering Undersøgelsens formål Undersøgelsens metode og data 

Undersøgelse I Marts 2015 At analysere, om borgere i ressour-
ceforløb (og aktivitetsparate kon-
tanthjælpsmodtagere) får en koor-
dineret tværfaglig indsats. 

Gennemgang af en stikprøve på 168 
ressourceforløbssager fra 9 kommu-
ner. Sagsgennemgangen bygger på 
både gennemførte, igangsatte og 
planlagte tilbud.  

Undersøgelse II Juni 2016 At belyse status for ét af Beskæf- 
tigelsesministeriets udviklingspro-
jekter (Empowerment-projektet) 
for borgere i ressourceforløb og på 
kontanthjælp, herunder status for 
igangsatte tilbud. 

Opgørelse af, hvilke tilbud borgere i 
ressourceforløb og på kontanthjælp 
får i projektet (best cases). Opgørel-
sen bygger på sagsbehandlernes re-
gistreringer af i alt 2.790 borgere, 
heraf 1.521 i ressourceforløb.  

Undersøgelse III September 2016 At belyse borgernes oplevelser og 
tilfredshed med deres ressource-
forløb, herunder i forhold til de til-
bud, de har fået i forløbet. 

En repræsentativ spørgeskemaun-
dersøgelse blandt 2.236 borgere, 
som er i gang med eller har afsluttet 
et ressourceforløb, og som bl.a. er 
blevet spurgt om, hvilke tilbud de 
har deltaget i. 

 

  
Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af undersøgelser om bl.a. ressourceforløb udarbejdet for Beskæftigelsesministeriet. 

  

 
Det fremgår af tabel 1, at de 3 undersøgelser, som giver viden om tilbud i ressourceforløb, 
bygger på henholdsvis sagsgennemgang, registrering fra best cases og en spørgeskema-
undersøgelse, og at Beskæftigelsesministeriet offentliggjorde den første undersøgelse i 
marts 2015. 
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Figur 5 sammenstiller brugen af tilbud i ressourceforløbene, jf. opgørelser i hver af de 3 un-
dersøgelser. Det skal understreges, at Rigsrevisionen selv har udarbejdet figuren ved at 
sammenstille resultater fra de 3 undersøgelser, hvis metode og datagrundlag varierer. Det 
er imidlertid de eneste tilgængelige opgørelser, som Beskæftigelsesministeriet har udle-
veret, når vi som led i vores undersøgelse har efterspurgt viden om brugen af tilbud i res-
sourceforløbene. 
 
   

 FIGUR 5 

SAMMENLIGNING AF OPGØRELSER AF ANDELEN AF RESSOURCEFORLØB 
MED TILBUD PÅ BESKÆFTIGELSES-, SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET 

 

 
 1) Undersøgelse II omfatter både ressourceforløb og kontanthjælpsforløb. 

2) Undersøgelse III indeholder ikke en opgørelse af andelen af ressourceforløb med beskæftigelsestilbud sam-
let set, men derimod opgørelser af andelen af ressourceforløb med hver af de forskellige slags beskæfti-
gelsestilbud. Opgørelsen er dermed ikke sammenlignelig med opgørelserne i de 2 andre undersøgelser. 

Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af undersøgelser om bl.a. ressourceforløb udarbejdet for Beskæftigelses-
ministeriet. 

  

 
Det fremgår af figur 5, at opgørelsen af brugen af henholdsvis beskæftigelsestilbud, social-
tilbud og sundhedstilbud varierer markant på tværs af de 3 undersøgelser. Det skyldes sand-
synligvis undersøgelsernes forskellige datagrundlag. Rigsrevisionen konstaterer dermed, 
at det ikke er muligt at udlede et samlet og entydigt billede af brugen af tilbud på de 3 fag-
områder på baggrund af Beskæftigelsesministeriets foreliggende undersøgelser.  
 
51. De 3 undersøgelser giver desuden et meget uensartet billede af, hvilken slags tilbud 
der bruges mest inden for henholdsvis beskæftigelsesområdet, socialområdet og sund-
hedsområdet (jf. boks 2, 4 og 5). Igen antages det, at det skyldes det forskellige datagrund-
lag i undersøgelserne.  
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RESULTATER 

 

Undersøgelsen viser, at Beskæftigelsesministeriet fra reformens start i 2013 har fulgt sy-
stematisk op på brugen af beskæftigelsestilbud i ressourceforløbene ved hjælp af data, 
som kommunerne løbende indberetter direkte til ministeriet. Registerdataene viser, at det 
mest brugte beskæftigelsestilbud i ressourceforløbene er vejledning og opkvalificering, og 
at over halvdelen (56 %) af borgere i ressourceforløb på undersøgelsestidspunktet er ak-
tive i et beskæftigelsestilbud i løbet af 1 måned. 
 
Knap 4 år efter reformen har Beskæftigelsesministeriet endnu ikke anvendt social- og sund-
hedsdata til løbende at følge op på brugen af social- og sundhedstilbud i ressourceforløbe-
ne. Hvad angår socialtilbuddene, skyldes det, at ministeriet først i 2016 fik fast adgang til 
eksisterende registerdata. Desuden er der væsentlige udfordringer med kvaliteten og fuld-
stændigheden af dataene. Hvad angår sundhedsdataene, konkluderede ministeriet alle-
rede i slutningen af 2013, at registerdataene ikke kan bruges til at følge op på brugen af 
tilbud i ressourceforløbene. Det skyldes, at det ikke er muligt at afgøre, om et forløb i det 
regionale sundhedsvæsen er iværksat som følge af et ressourceforløb. Ministeriet har ind-
til videre kun analyseret dataene med henblik på sin vision om at udbygge statistikporta-
len jobindsats.dk med social- og sundhedsdata om målgrupper i beskæftigelsesindsatsen 
generelt. 
 
Beskæftigelsesministeriet har siden reformens start i 2013 fået udarbejdet 3 konsulent-
undersøgelser, som giver viden om brugen af tilbud i ressourceforløbene. Undersøgelser-
ne har dog forskelligt datagrundlag, og opgørelsen af brugen af tilbuddene varierer mar-
kant på tværs af de 3 undersøgelser. Rigsrevisionen finder ikke, at undersøgelserne i fra-
vær af brugbare registerdata giver et entydigt billede, som opfylder forventningen om en 
detaljeret opfølgning på brugen af tilbud i ressourceforløbene. Det er Rigsrevisionens op-
fattelse, at et mere forpligtende tværgående datasamarbejde mellem Beskæftigelsesmi-
nisteriet og parter på social- og sundhedsområdet havde givet bedre rammer for fra star-
ten at drøfte svagheder ved de eksisterende registerdata som baggrund for design af en 
brugbar datamodel, herunder en strategi for at følge op på brugen af tilbud ved hjælp af 
andre data, fx ved brug af tilbagevendende, standardiserede stikprøver.  
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2.3. MINISTERIETS OPFØLGNING PÅ TVÆRFAGLIG-
HEDEN OG EVALUERING AF EFFEKTEN 

52. Vi har undersøgt, om Beskæftigelsesministeriet ved hjælp af data følger op på den tvær-
faglige kombination og koordination af tilbud, dvs. om ministeriet har viden om, hvorvidt 
hensigten med indholdsmæssigt at kombinere og tidsmæssigt at koordinere beskæftigel-
ses-, social- og sundhedstilbud indfris i ressourceforløbene. Data herom er også en forud-
sætning for, at ministeriet kan analysere, hvilken tværfaglig kombination og koordination 
af tilbud der har størst virkning i forhold til at få målgruppen af udsatte borgere i beskæf-
tigelse eller uddannelse. Vi har således også undersøgt, om ministeriet på sigt kan evalu-
ere effekten af ressourceforløbene. Ifølge reformaftalen skal ministeriet senest i 2017 eva-
luere bl.a. ressourceforløbene. Rigsrevisionen finder dog ikke, at ministeriet kan vente til 
2017 med at følge op på, om borgere i ressourceforløb får en tværfaglig indsats, sådan som 
det er hensigten med den nye type indsats. Rigsrevisionen finder, at løbende opfølgning 
herpå er en del af ministeriets generelle ressortansvar. 
 
53. Da de eksisterende social- og sundhedsdata, som Beskæftigelsesministeriet i perioden 
2013-2016 har arbejdet på at skaffe sig adgang til, ikke har været pålidelige, fuldstændi-
ge eller brugbare i forhold til opgaven med at følge op på brugen af social- og sundheds-
tilbud i ressourceforløbene, har ministeriet ikke i de første 3 år af reformens levetid kun-
net følge op på det tværfaglige indhold af ressourceforløbene ved at samkøre de forelig-
gende registerdata. Dette er i 2016 fortsat tilfældet som følge af de problemstillinger, der 
udfordrer brugbarheden af både socialdataene og sundhedsdataene. Vi har derfor under-
søgt, om ministeriet ved hjælp af andre data har fulgt op på og tilvejebragt viden om den 
tværfaglige kombination og koordination af tilbud i ressourceforløbene. Vi har også un-
dersøgt, om ministeriet ved hjælp af andre data kan evaluere effekten af ressourceforlø-
bene. 

Opfølgning på den tværfaglige kombination og koordination af tilbud 
54. Rigsrevisionen kan konstatere, at Beskæftigelsesministeriet har taget initiativer til 
at understøtte og få viden om forskellige aspekter af indsatsen i ressourceforløb, bl.a. 
rammerne for sagsbehandlingen i og uden for rehabiliteringsteamet og borgerinddragel- 
se. Rigsrevisionen finder dog ikke, at initiativerne automatisk sikrer, at der også i praksis 
gennemføres en tværfaglig indsats, dvs. en indsats, som kombinerer og koordinerer be-
skæftigelses-, social- og sundhedstilbud. Vores undersøgelse viser, at en enkelt af de 3 
undersøgelser, som Beskæftigelsesministeriet siden reformens start i 2013 har fået ud- 
arbejdet om brugen af tilbud i ressourceforløbene (undersøgelse I, jf. tabel 1), indeholder 
oplysninger herom. 
 
55. Undersøgelse I bygger på gennemgang af en stikprøve på 168 ressourceforløbssager 
fra 9 kommuner. Dermed er resultaterne ikke repræsentative for ressourceforløb gene-
relt. Datagrundlaget omfatter desuden både afsluttede, igangværende og planlagte til-
bud. Det fremgår af undersøgelse I, at planlagte tilbud ikke altid bliver gennemført, og at 
analysen derfor er forbundet med usikkerhed. Figur 6 viser andelen af ressourceforløb 
med en tværfaglig kombination af tilbud ifølge undersøgelse I. 
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 FIGUR 6 

ANDELEN AF RESSOURCEFORLØB MED EN TVÆRFAGLIG KOMBINATION 
AF TILBUD IFØLGE UNDERSØGELSE I 

 

 
 Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af ”Analyse af den tværfaglige rehabiliterende indsats” fra 2015, udarbej- 

det til Beskæftigelsesministeriets ekspertgruppe om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats 
(n = 168 ressourceforløb). 

  

 
Det fremgår af figur 6, at der i 61 % af de undersøgte ressourceforløb sker en kombination 
af tilbud, mens de resterende 39 % af forløbene kun indeholder én type af tilbud. Disse res-
sourceforløb er således på opgørelsestidspunktet monofaglige, men kan godt indeholde 
flere slags tilbud inden for beskæftigelsesområdet, socialområdet eller sundhedsområdet. 
Ifølge undersøgelse I indeholder ressourceforløbene i gennemsnit 2,3 tilbud, dog dækker 
tallet over en stor variation. 
 
Det fremgår også af figuren, at beskæftigelsestilbud kombineres med både socialtilbud 
og sundhedstilbud i 16 % af de undersøgte ressourceforløb. Den mest udbredte kombina-
tion er beskæftigelsestilbud og sundhedstilbud, som optræder i 25 % af forløbene. I 14 % 
af forløbene indgår der på opgørelsestidspunktet ikke beskæftigelsestilbud, men kun en 
kombination af socialtilbud og sundhedstilbud. 
 
56. Undersøgelse I indeholder desuden oplysninger om den tidsmæssige koordination af 
tilbuddene. Figur 7 viser, hvordan tilbuddene overordnet tilrettelægges i forhold til hinan-
den i de undersøgte ressourceforløb. 
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 FIGUR 7 

ANDELEN AF RESSOURCEFORLØB, HVOR TILBUDDENE TILRETTELÆGGES 
PARALLELT ELLER SEKVENTIELT 

 

 
 Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af ”Analyse af den tværfaglige rehabiliterende indsats” fra 2015, udarbej- 

det til Beskæftigelsesministeriets ekspertgruppe om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats 
(n = 168 ressourceforløb). 

  

 
Det fremgår af figur 7, at tilbuddene i 36 % af de undersøgte ressourceforløb er tilrettelagt 
parallelt, mens de i 20 % af forløbene er tilrettelagt sekventielt. 22 % af de undersøgte res-
sourceforløb indeholder kun ét tilbud. 
 
57. Undersøgelse I viser desuden, at i de ressourceforløb, hvor tilbuddene er parallelt tilret-
telagt, er der oftest tale om en kombination af beskæftigelsestilbud og sundhedstilbud. I 
de tilfælde, hvor tilbuddene er tilrettelagt sekventielt, benyttes der primært sundhedstil-
bud og sekundært socialtilbud som 1. tilbud, mens beskæftigelsestilbud oftest er 2. eller 
3. tilbud. Ifølge undersøgelsen tyder det på, at det i disse tilfælde først og fremmest hand-
ler om at løse sociale eller sundhedsmæssige problemer, hvorefter der kan sættes ind med 
et beskæftigelsestilbud. 

Potentiale for opgørelse af tværfaglighed og effekt 
58. Beskæftigelsesministeriet har oplyst, at ministeriet generelt arbejder på at opsamle, 
udvikle og formidle viden om, hvad der virker, for at understøtte bl.a. kommunernes imple-
mentering af indsatser. Hvad angår ressourceforløb, er man ifølge ministeriet tidligt i fa-
sen med systematisk viden om, hvad der virker. Ministeriet har dog flere igangværende ud-
viklingsprojekter, som ifølge ministeriet belyser effektive indsatser for målgruppen, her-
under tværfaglige indsatser. Ministeriet forventer, at resultaterne vil komme løbende i pe- 
rioden 2016-2019.  
 
59. Vores undersøgelse viser, at Beskæftigelsesministeriet efter vores opfattelse har po-
tentiale for tværfaglige opgørelser på baggrund af en mindre delmængde af ikke-repræ-
sentative ressourceforløb, som indgår i ét af ministeriets udviklingsprojekter for perioden 
2014-2016, og som er afrapporteret i en af de foreliggende 3 undersøgelser af brugen af 
tilbud i ressourceforløbene (undersøgelse II, jf. tabel 1). Undersøgelsen omfatter både res-
sourceforløb og kontanthjælp. Boks 6 uddyber udviklingsprojektets indhold.  
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 BOKS 6 

BESKÆFTIGELSESMINISTERIETS EMPOWERMENT-PROJEKT FOR PERIODEN 2014-2016 

 Målgruppen er borgere i ressourceforløb, som enten er fyldt 30 år eller har en kompetencegivende uddannelse, og modtagere 
af kontanthjælp (i minimum 2 år).  
 
Formålet er på kort sigt, at den enkelte borger tager medejerskab til forløbet, og på langt sigt, at flere fra målgruppen kommer 
helt eller delvist i beskæftigelse.  
 
Minimumskravene afspejler lovens intentioner om, at borgeren skal sikres indflydelse på forløbets mål og indhold, og at der 
skal være én samlet plan på tværs af beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet. Derudover skal borgeren aktivt deltage i 
relevante tilbud, som borgeren selv har valgt og derfor i højere grad afspejler borgerens egne ønsker, end det vil være tilfældet 
uden for projektet. Tilbuddene er fx: 
 

Beskæftigelsestilbud 

 Virksomhedsrettet indsats i form af 
enkeltpraktikker og virksomhedscen-
ter på centrale områder, fx: 

 natur/grønt 
 byggeri/teknik 
 sundhed/omsorg. 

Socialtilbud 

 Bostøtte eller støtte-/kontaktperson.  

 Familieindsats i form af familieråd-
givning, kursus i styrkede forældre-
kompetencer, støttepersoner vedrø-
rende børn mv.  

 Misbrugsbehandling og forebyggelse 
af misbrug. 

Sundhedstilbud 

 Helbredsafklaring i form af samtale-
forløb med regionens sundhedskoor-
dinator.  

 Mestringsforløb i forhold til fysiske 
smerter og lettere sindslidelser (fx 
angst).  

 Søvn, kost og motion i gruppeforløb/ 
holdtræning. 

 Socialpsykiatriske tilbud. 
  

  
Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af oplysninger fra Beskæftigelsesministeriet. 

  

 
60. Som led i udviklingsprojektet har 30 frivilligt medvirkende kommuner forpligtet sig til, 
at den koordinerende sagsbehandler løbende indberetter de beskæftigelses-, social- og 
sundhedstilbud, som bruges i forløbene. Dataene indberettes ved hjælp af et registrerings-
værktøj, som Beskæftigelsesministeriet har fået udviklet særligt til projektet. Som side-
gevinst til projektet giver indberetningen ministeriet adgang til data om brugen af tilbud 
fra alle 3 fagområder i, hvad der svarer til ca. 8 % af de ressourceforløb, som i november 
2016 er i gang på landsplan. Dataene fra projektet er dog som følge af projektets målgrup-
pe og krav baseret på best cases.  
 
61. Beskæftigelsesministeriet har indtil videre ikke nyttiggjort dataene fra udviklingspro-
jektet til at få viden om ressourceforløbenes tværfaglige kombination og tidsmæssige ko-
ordination af tilbud. Ministeriet har oplyst, at dataene i projektperioden indsamles af en 
ekstern konsulent, og at registreringen af tilbud ophører, når projektet afsluttes i efteråret 
2016, hvorefter dataene vil blive anvendt i evalueringen af projektet. Ministeriet har des-
uden oplyst, at ministeriet ikke har planer om at udbrede registreringsværktøjet til andre 
kommuner. Dermed vil ministeriets aktuelt eneste kilde til systematiske, men dog ikke-re-
præsentative data om brugen af beskæftigelses-, social- og sundhedstilbud i ressource-
forløbene ophøre. 



 30 B E S K Æ F T I G E L S E S M I N I S T E R I E T S  D A T A  T I L  O P F Ø L G N I N G  P Å  O G  E V A L U E R I N G  A F  R E S S O U R C E F O R L Ø B  

62. Rigsrevisionen finder, at de indsamlede projektdata også kan nyttiggøres til at evalue-
re, hvilken kombination og koordination af tilbud der har været mest virkningsfuld i forhold 
til at få borgerne i projektet i beskæftigelse eller uddannelse. Dette kan bidrage med nyt-
tig viden om effekterne af ressourceforløbene, selv om resultaterne ikke nødvendigvis kan 
generaliseres til alle borgere i ressourceforløb. Beskæftigelsesministeriet har dertil oplyst, 
at ministeriet ikke finder, at det foreliggende datagrundlag fra projektet giver mulighed for 
at analysere, hvilken kombination og koordination af tilbud der har været mest virknings-
fuld. Det skyldes ifølge ministeriet, at det er meget forskelligt, hvad borgerne reelt har fået 
af indsats, og hvis der kan findes en signifikant forskel mellem deltagerne i projektet og 
andre borgere, der ligner deltagerne (en kontrolgruppe), vil det ikke være muligt at konklu-
dere på, hvad denne forskel skyldes.  
 
Rigsrevisionen finder, at det generelt er gældende for ressourceforløb, at målgruppen og 
indsatsen er kompleks. Rigsrevisionen finder også, at det ikke skal forhindre Beskæftigel-
sesministeriet i at evaluere, hvilke tværfaglige forløb der ud fra aggregerede gennemsnit 
er mest virkningsfulde over for forskellige grupper af borgere i ressourceforløb. Dette ud 
fra en generel betragtning om, at viden om effekt kan erhverves gennem forskellige meto-
der, og at det også på det sociale område, herunder i beskæftigelsesindsatsen over for ud-
satte borgere, er muligt at analysere effekt. Det er Rigsrevisionens opfattelse, at de 1.521 
ressourceforløb, som indgår i projektet, er en tilstrækkelig datamængde til, at ministeriet 
kan indkredse nogle hovedtyper af indsatser, hvis resultater kan sammenlignes på tværs 
af indsatser med eller uden brug af en kontrolgruppe, alt efter hvilken metode der vælges 
for effektanalysen.  
  

RESULTATER 

 

Undersøgelsen viser, at de eksisterende social- og sundhedsdata, som Beskæftigelsesmi-
nisteriet i 2016 har skaffet sig fast adgang til, ikke har været pålidelige, fuldstændige el-
ler brugbare i forhold til opgaven med at følge op på brugen af social- og sundhedstilbud i 
ressourceforløbene. Derfor har ministeriet ikke hidtil kunnet følge det tværfaglige indhold 
af ressourceforløbene ved at samkøre de foreliggende registerdata. Ministeriet har taget 
initiativer til at få viden om og understøtte forskellige aspekter af indsatsen i ressource-
forløb. Ministeriet har dog i fravær af brugbare registerdata kun gennemført en enkelt un-
dersøgelse, som giver viden om, hvorvidt der i praksis bliver gennemført en tværfaglig ind-
sats, dvs. en indsats, som kombinerer og koordinerer beskæftigelses-, social- og sundheds-
tilbud. Datagrundlaget for undersøgelsen, der er fra marts 2015, udgøres af en stikprøve, 
som ikke er repræsentativ, men viser, at der i over ⅓ af de undersøgte ressourceforløb på 
opgørelsestidspunktet ikke skete nogen tværfaglig kombination af tilbud. Rigsrevisionen 
finder ikke, at ministeriet med en enkelt stikprøve fra 2015 har fulgt tilstrækkeligt op på, 
om indsatsen reelt gennemføres tværfagligt. 
  

EKSEMPLER PÅ METO-

DER TIL AT ANALYSERE 

EFFEKTER 

En metode, som anvendes på 

det sociale område, er match-

ning. Metoden tilstræber at eta-

blere en kontrolgruppe, der lig-

ner deltagergruppen mest mu-

ligt, dvs. at der for hver person 

i deltagergruppen vælges en 

sammenlignelig person til at 

indgå i kontrolgruppen. Dermed 

minimeres systematiske skæv-

heder mellem de 2 grupper, så 

det er muligt at isolere den giv-

ne indsats’ effekter for delta-

gergruppen.  
 
En anden metode er kvantita-

tive regressionsanalyser. Ved 

brug af denne metode indsam-

les data om den givne indsats, 

borgerens situation før og efter 

indsatsen og andre faktorer (fx 

borgerens uddannelsesniveau), 

der kan tænkes at have indfly-

delse på borgerens situation. 

Regressionsanalysen af data-

ene kan estimere indsatsernes 

indvirkning på borgerens situa-

tion, hvor der tages højde for 

andre faktorers indvirkning på 

borgerens situation.  



 B E S K Æ F T I G E L S E S M I N I S T E R I E T S  D A T A  T I L  O P F Ø L G N I N G  P Å  O G  E V A L U E R I N G  A F  R E S S O U R C E F O R L Ø B 31

Rigsrevisionen finder dog, at mindst ét af Beskæftigelsesministeriets udviklingsprojekter 
rummer potentiale for opgørelse af den tværfaglige kombination og koordination af tilbud 
i ressourceforløbene og effekten af dem. I ét af projekterne har 30 kommuner frivilligt ind-
berettet data fra, hvad der svarer til ca. 8 % af de igangværende ressourceforløb på lands-
plan i november 2016. Projektdataene er ikke repræsentative, men Rigsrevisionen finder, 
at det p.t. er de eneste data, som ministeriet har til potentielt at evaluere den tværfaglige 
indsats i ressourceforløbene og effekten af dem. Rigsrevisionen vurderer, at ministeriet i 
fravær af brugbare registerdata har begrænsede forudsætninger for at evaluere, hvilken 
kombination og koordination af tilbud i ressourceforløbene der er mest virkningsfuld i for-
hold til at få udsatte borgere i beskæftigelse eller uddannelse. Rigsrevisionen vurderer dog 
også, at projektdataene kan bidrage med nyttig viden om effekterne af ressourceforløbene, 
selv om resultaterne ikke nødvendigvis kan generaliseres. Rigsrevisionen finder desuden, 
at viden om virkningsfulde ressourceforløb er relevant, for at ministeriet på oplyst grund-
lag og på fokuseret vis kan understøtte indsatsen i kommunerne. Derfor skal det forhold, 
at målgruppen og indsatsen er kompleks, generelt ikke forhindre ministeriet i at generere 
viden om effekten. 
 
 
Rigsrevisionen, den 18. januar 2017 
 
 
 

Lone Strøm 
 
 
 

/Michala Krakauer 
 



 32 M E T O D I S K  T I L G A N G  

BILAG 1. METODISK TILGANG 

 
Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Beskæftigelsesministeriet har tilvejebragt 
de nødvendige data til løbende at følge op på og evaluere ressourceforløb. Derfor har vi un-
dersøgt følgende: 
 
 om ministeriet har etableret et datagrundlag om brugen af beskæftigelses-, social- og 

sundhedstilbud i ressourceforløbene 
 om ministeriet ved hjælp af data løbende følger op på brugen af beskæftigelses-, social- 

og sundhedstilbud i ressourceforløbene  
 om ministeriet ved hjælp af data løbende følger op på den tværfaglige kombination og 

koordination af tilbuddene og på sigt kan evaluere effekten af ressourceforløbene.  
 
I undersøgelsen indgår Beskæftigelsesministeriet, som er ressortansvarlig for ressource-
forløbene som en ny, tværfaglig beskæftigelsesindsats, som blev indført med reformen af 
førtidspension og fleksjob fra januar 2013. Undersøgelsen omhandler perioden, fra den po-
litiske aftale om reformen blev indgået den 30. juni 2012 mellem regeringen (Socialdemo-
kraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre), Venstre, Liberal Alliance og Det Kon-
servative Folkeparti til november 2016. 
 
Undersøgelsen bygger på gennemgang af dokumenter fra Beskæftigelsesministeriet. Vi 
har desuden haft møder og korrespondance og i mindre omfang indhentet dokumenter fra 
centrale aktører på området.  

Væsentlige dokumenter 
Vi har gennemgået en række dokumenter, herunder: 
 
 Den politiske aftale om en reform af førtidspension og fleksjob. 
 Lovgivning, lovbemærkninger og vejledninger om ressourceforløb. 
 Lovgivning om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen (om bl.a. 

data). 
 Materiale udarbejdet af Beskæftigelsesministeriet til Folketingets forligskreds bag re-

formaftalen. 
 Materiale udarbejdet af Beskæftigelsesministeriet til ministeriets følgegruppe for re-

formen. 
 Materiale om reformøkonomien i finansloven, satspuljer, kommuneøkonomiaftaler og 

DUT-notat. 
 Undersøgelser om eller med relation til ressourceforløb udarbejdet af eksterne konsu-

lenter. 
 Relevante interne notater, analyser og mødereferater fra Beskæftigelsesministeriet 

om ressourceforløb og reformen, herunder ministeriets indsats for at tilvejebringe og 
anvende data herom. 

 Materiale fra øvrige møder og korrespondance mellem Beskæftigelsesministeriet og 
Sundhedsministeriet, Socialministeriet, Finansministeriet, KL og Danske Regioner. 
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 Redegørelser og notater fra Beskæftigelsesministeriet udarbejdet i forbindelse med 
Rigsrevisionens undersøgelse, herunder ”Oversigt over Beskæftigelsesministeriets ar-
bejde med at sikre data til statistisk og administrativt brug i forbindelse med reformen 
af førtidspension og fleksjob” fra august 2016. Dette notat har fra Beskæftigelsesmini-
steriets side været sendt i høring i Sundhedsministeriet, Socialministeriet og Undervis-
ningsministeriet. 

 
Formålet med gennemgangen af dokumenterne er at afdække, hvilke initiativer, herunder 
samarbejde med relevante parter, Beskæftigelsesministeriet har taget med henblik på at 
tilvejebringe og anvende data til at følge op på og evaluere ressourceforløbene. 

Møder og korrespondance 
Ud over Beskæftigelsesministeriet har vi holdt møder og/eller haft korrespondance med: 
 
 Sundhedsministeriet 
 Socialministeriet 
 Danmarks Statistik 
 KL 
 Danske Regioner 
 DEFACTUM i Region Midtjylland 
 en privat revisor med speciale i kommunal revision. 
 
Formålet med møderne og korrespondancen er at afdække parternes samarbejde med Be-
skæftigelsesministeriet om at tilvejebringe data om brugen af social- og sundhedstilbud 
i ressourceforløbene. Formålet med mødet med den private revisor har dog været at høre 
om erfaringer og revisionsresultater fra gennemgang af sager om ressourceforløb og før-
tidspension. 
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BILAG 2. ORDLISTE 

 
   

 Data Forstås her som oplysninger, der behandles, dvs. indsamles og/eller bearbejdes systematisk ved hjælp 
af elektronisk databehandling med statistisk formål. Resultater, der er baseret på repræsentative 
data, kan generaliseres til hele den population, som dataene er indsamlet fra. Ikke-repræsentative 
data, kan bidrage med nyttig viden til specifikke formål, fx viden om best cases, der kan tjene til in-
spiration og udvikling for andre. 

Databekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 1231 af 7. oktober 2016 om det fælles datagrundlag og det statistiske datavare-
hus på beskæftigelsesområdet. Her udmøntes Beskæftigelsesministeriets generelle lovhjemmel til 
at modtage og anvende data, som indberettes fra offentlige myndigheder mfl.  

Dataejer Den, der er ansvarlig for og har ejerskab af data, dvs. sikrer, at data er korrekte. Det vil typisk være 
den, der indsamler, registrerer og ændrer data. En dataejer omtales også som den dataansvarlige. 

Dependent person-
lighedsstruktur 

Personer med en dependent personlighedsstruktur er meget afhængige af andre mennesker og giver 
ofte efter over for andres ønsker og forventninger. Personer med lidelsen er bange for ikke at kunne 
klare sig selv og frygter at blive forladt. De tør ikke selv tage vigtige beslutninger, men overlader an-
svaret til andre og underordner sig. 

DREAM-registret DREAM er en forløbsdatabase over alle borgere, som har modtaget offentlige overførselsindkomster. 
Ud over data fra kommunerne findes i registret også grundlæggende personoplysninger fra bl.a. CPR-
registret og SKAT. Registret anvendes af Beskæftigelsesministeriet, forskere og andre interessere-
de til forløbsanalyser af beskæftigelse og ledighed over tid. 

DUT Når Folketinget og regeringen gennemfører regelændringer for kommunerne, skal det faste statslige 
tilskud (bloktilskuddet) justeres svarende til de udgiftsmæssige konsekvenser for kommunerne. Ju-
steringen benævnes DUT, som står for Det Udvidede Totalbalanceprincip. 

Effekt Skal her forstås som de virkninger, indsatsen i ressourceforløb har i forhold til at indfri målet om at 
få udsatte borgere i beskæftigelse eller uddannelse. Viden om effekt kan erhverves gennem forskel-
lige metoder. Effektanalyse kræver et design og en analysemetode, der kan isolere indsatsens ind-
virkning på borgerens situation ved at tage højde for andre faktorer, der kan have indvirkning på bor-
gerens situation. På det sociale område (herunder beskæftigelsesindsatsen over for udsatte borgere) 
er det ofte vanskeligt i praksis at korrigere for alle relevante faktorer. Dette vanskeliggør beregning 
af præcise effektestimater, men udelukker ikke, at effektanalyser kan gennemføres. 

Fleksjob Et job, hvor der tages hensyn til, at medarbejderens arbejdsevne er begrænset. Arbejdsgiveren be-
taler løn for den reelle arbejdsindsats, og herudover modtager medarbejderen et tilskud fra kommu-
nen, der afhænger af lønindtægten. 

FLIS Et fælles ledelsesinformationssystem, som kommunerne frivilligt kan tilslutte sig. Det er KL, der ejer 
det selskab, som udbyder FLIS. 81 af landets 98 kommuner er aktuelt tilsluttet FLIS. 

Forvaltningsloven Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014. Loven har til formål at sikre åbenhed hos myndigheder 
mv. for at understøtte bl.a. offentlighedens kontrol med og tillid til forvaltningen. Det fremgår, at for-
trolige oplysninger, der er indhentet til statistiske uddrag eller som led i videnskabelige undersøgel-
ser, ikke må videregives til en forvaltningsmyndighed til anden anvendelse. 

Funktionelle lidelser En gruppe af sygdomme, hvor man er belastet af fysiske gener, som gør det svært at fungere i dag-
ligdagen og dermed at passe et arbejde. Årsagen til funktionelle lidelser er multifaktoriel, dvs. på-
virket af flere faktorer, og udfordrer den traditionelle opfattelse af sygdomme som enten rent fysi-
ske eller rent psykiske.  

Førtidspension En varig ydelse, som kan tilkendes borgere, hvis de under ingen omstændigheder kan komme i be-
skæftigelse eller i gang med en uddannelse. Det drejer sig om borgere, hvis arbejdsevne er væsent-
ligt og varigt nedsat. 
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 Jobindsats.dk Beskæftigelsesministeriets offentligt tilgængelige statistikportal til at måle resultater og effekter 
og til at opgøre, om lovgivningens krav til beskæftigelsesindsatsen er opfyldt. Jobindsats.dk er pri-
mært baseret på data, som automatisk bliver indberettet til Beskæftigelsesministeriet fra kommu-
nernes sagsbehandlingssystemer. 

Kognitive forstyrrelser Påvirker hjernens evne til at huske og bearbejde informationer. Årsagen kan være fysisk, fx en hjerne-
skade eller aldersbetingede konsekvenser i hjernen, men den kan også være forbundet med fx stof-
misbrug. Symptomer på kognitive forstyrrelser er bl.a. indlæringsvanskeligheder og problemer med 
den kortvarige hukommelse. 

LAB-loven Lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016. Loven omfatter bl.a. regler om aktivering af ledi-
ge i form af ret og pligt til tilbud. Derudover specificerer loven formålet med og rammerne for indhol-
det af aktiveringstilbuddene. 

Lov om organisering og 
understøttelse af be-
skæftigelsesindsatsen 

Lov nr. 1482 af 23. december 2014. Loven specificerer bl.a. Beskæftigelsesministeriets ansvar og 
beføjelser i forhold til overvågning af og opfølgning på beskæftigelsesindsatsen, som varetages i 
kommunerne, herunder indsamling af data herom. 

Ministerieordningen 
i Danmarks Statistik 

Ordningen gælder for staten generelt. Via ordningen kan ministerierne udarbejde analyser på afiden-
tificerede mikrodata, som ligger på Danmarks Statistiks servere. Output fra analyserne i form af fx 
tabeller på aggregeret niveau kan hjemsendes til det enkelte ministerium, men selve mikrodataene 
må aldrig forlade Danmarks Statistiks servere. 

Persondataloven Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger. Loven har til formål at forhindre mis-
brug af personlige oplysninger. Det fremgår af loven, at oplysninger om bl.a. sociale problemer og 
sundhedsmæssige forhold ikke umiddelbart må videregives eller behandles i andet end statistisk 
eller videnskabeligt øjemed. 

Reformen af førtids- 
pension og fleksjob 

Lov nr. 1380 af 23. december 2012, lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om 
aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love (reform af førtidspension og fleks-
job, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteam, fleksløntilskud mv.). 

Rehabiliteringsteam Et dialog- og koordineringsforum, som afgiver en indstilling i borgerens sag, inden kommunen beslut-
ter, om borgeren skal tildeles fx ressourceforløb eller førtidspension. Rehabiliteringsteamet er tvær-
fagligt sammensat af repræsentanter fra relevante forvaltningsområder, herunder beskæftigelses-
området, socialområdet, sundhedsområdet og undervisningsområdet, samt en sundhedskoordinator 
fra regionen. 

Ressourceforløb Ressourceforløb er en koordineret tværfaglig og helhedsorienteret indsats, som kan bestå af beskæf-
tigelses-, social- og sundhedstilbud. Formålet er at udvikle udsatte borgeres arbejdsevne, så de på 
sigt kan komme i beskæftigelse eller uddannelse. Et ressourceforløb kan vare 1-5 år. 

Serviceloven Lovbekendtgørelse nr. 1270 af 24. oktober 2016. Loven sætter de overordnede rammer for rådgivning 
og støtte for at forebygge sociale problemer og for at tilbyde ydelser til borgere med nedsat fysisk 
eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. 

Sundhedskoordinator Sundhedskoordinatorens opgave er at give sundhedsfaglig rådgivning i forhold til borgerens mulig-
heder for beskæftigelse eller uddannelse i sager om fx ressourceforløb eller førtidspension, som skal 
behandles i kommunernes rehabiliteringsteams. Sundhedskoordinatoren er regionens repræsentant 
i rehabiliteringsteamet og kan have kontakt med borgerens praktiserende læge, sygehuse og andre 
behandlere i sundhedsvæsenet. 

Sundhedsloven Lovbekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016. Loven sætter de overordnede rammer for sund-
hedsvæsenet. Loven definerer fx sundhedsvæsenets formål og opgaver, herunder arbejdsdelingen 
mellem sygehusvæsen, praktiserende sundhedspersoner, kommuner og øvrige offentlige og private 
institutioner mv. 

 

  
 




