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Tak for jeres henvendelse. 

 

Indledningsvis vil jeg gerne oplyse om formålet med rehabiliteringsteamet. Med 

udgangspunkt i den enkeltes samlede situation skal teamet sikre, at der sker den 

nødvendige tværfaglige koordinering i komplekse sager, og at den enkelte får den 

tværfaglige og sammenhængende indsats, der bedst muligt kan hjælpe personen – 

uanset om det handler om førtidspension, eller der skal iværksættes indsatser for at 

udvikle arbejdsevnen.  

 

Evalueringen af reformen af førtidspension og fleksjob fra 2018 viser, at de fleste 

borgere generelt er godt tilfredse med mødet i rehabiliteringsteamet. De oplever, at 

de bliver inddraget i deres egen sag. Dette har også været intentionen med refor-

men. 

 

Som udgangspunkt skal borgeren og borgerens sagsbehandler deltage i rehabilite-

ringsteamets møder, når borgerens sag behandles. Borgerens deltagelse i mødet 

skal sikre, at borgeren bliver inddraget i sin egen sag, og at borgeren kan bidrage til 

sagens afklaring. Derfor er det også sådan, at hvis borgeren eksempelvis bliver syg 

og derfor er forhindret i at deltage i rehabiliteringsteamets møde, så må behandlin-

gen af sagen udsættes. 

 

Sagen kan dog behandles, uden at borgeren deltager, hvis det er åbenbart formåls-

løst at udvikle borgerens arbejdsevne. I disse tilfælde skal sagsbehandlingen være 

hurtig, og sagen kan forelægges uden personlig kontakt til borgeren. Der vil være 

tale om borgere, der er så syge eller har så betydelige funktionsnedsættelser, at det 

er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen. Det kan fx være borgere 

med en betydelig nedsat funktionsevne som følge af udviklingshæmning, med en 

alvorlig hjerneskade eller med alvorlige lidelser, hvor de medicinske behandlings-

muligheder er udtømte eller udsigtsløse, hvor prognosen er kort levetid, eller hvor 

sygdommen er hastigt accelererende. 
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Derudover vil jeg gerne gøre det klart, at der i beskæftigelseslovgivningen intet er 

til hinder for, at møder i rehabiliteringsteamet kan afholdes andre steder end i job-

centeret. Det er med andre ord op til kommunen, hvor mødet i rehabiliteringstea-

met afholdes. 

 

Det er helt afgørende for mig, at borgere bliver mødt med respekt, ordentlighed og 

værdighed, når de har brug for hjælp fra kommunen. 

 

Jeg har derfor lanceret et ministermål for beskæftigelsesindsatsen, der handler om 

værdighed, og som skal være med til at skabe endnu større tydelighed om, at bor-

gerne skal behandles ordentligt i beskæftigelsessystemet. 

 

Med ministermålet sender jeg et tydeligt signal til medarbejdere, ledere og politi-

kere i kommunerne om, at borgerne skal mødes med respekt og værdighed i be-

skæftigelsessystemet. Målet om værdig sagsbehandling vil skabe politisk fokus i 

alle landets kommuner, så man også uden for Christiansborgs mure forholder sig 

konstruktivt – og nok også kritisk – til, hvordan kommunen møder borgerne. 

 

Afslutningsvist vil jeg sige, at vi i forligskredsen er gået i gang med at drøfte mu-

lige justeringer af reformen. Det sker netop for at sikre, at der ikke er borgere, der 

kommer i klemme i systemet. 

 

 

 

Venlig hilsen 
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