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Kære Bitten Vivi Jensen, Charlotte Pedersen, Jane Pihlmann og Johnny Jensen 

Tak for jeres henvendelse om raskmelding af borgere med kroniske handicap og/el-

ler sygdom.   

Jeg kan oplyse, at udbetalingen af sygedagpenge skal ophøre delvist den dag, hvor 

en sygemeldt borger er delvist arbejdsdygtig, og helt den dag, hvor den sygemeldte 

borger er helt arbejdsdygtig. Sygedagpengene skal dog standses tidligere, hvis den 

sygemeldtes helbredstilstand er stationær, og kommunen efter en individuel, kon-

kret vurdering af personens arbejdsevne skønner, at den sygemeldte ikke er beretti-

get til revalidering, ressourceforløb eller visitation til fleksjob eller førtidspension. 

Ankestyrelsen har i principmeddelelse 32-15 slået fast, at kommunen ikke kan 

standse sygedagpengeudbetalingen alene med den begrundelse, at den sygemeldte 

vil kunne stille sig til rådighed på det ordinære arbejdsmarked på deltid. Det er en 

forudsætning, at den helbredsmæssige tilstand er stationær. Det skal samtidig være 

afklaret, at den sygemeldte ikke har behov for revalidering, ressourceforløb eller 

visitation til fleksjob eller førtidspension. 

Borgere, som ikke er i stand til at arbejde fuld tid på grund af eventuelle begræns-

ninger i arbejdsevnen, kan være i målgruppen for et fleksjob. Fleksjob er et tilbud 

til personer, der på grund af en varig og væsentligt nedsat arbejdsevne ikke kan 

opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår. Kommunerne skal følge An-

kestyrelsens praksis i forhold til, hvornår arbejdsevnen anses for varigt og væsent-

lig nedsat. Det beror på en individuel og konkret vurdering, og alle muligheder på 

det ordinære arbejdsmarked skal være udtømte.  

 

Dette er i overensstemmelse med intentionerne i den politiske aftale af 30. juni 

2012 indgået mellem den daværende regering (Socialdemokraterne, Socialistisk 

Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative 

Folkeparti om en reform af førtidspension og fleksjob, som danner rammerne for 

de gældende regler for bl.a. fleksjob. Det følger af aftalen, at fleksjobordningen 
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fortsat skulle sikre personer med nedsat arbejdsevne adgang til arbejdsmarkedet, 

men at ordningen i højere grad skulle målrettes personer med mindst arbejdsevne. 

 

Som I også er inde på, betyder de gældende regler, at der kan være situationer, hvor 

kommunen vurderer, at en person ikke længere har ret til sygedagpenge, fordi ar-

bejdsevnen ikke kan udvikles yderligere, men hvor personens arbejdsevne ikke er 

tilstrækkeligt nedsat til, at personen opfylder betingelserne for at blive bevilget 

fleksjob. I disse situationer kan personen i stedet have ret til ydelse og hjælp efter 

kontanthjælpsreglerne. 

 

Borgere, der er uenige i kommunens stop af sygedagpenge, herunder som følge af 

vurderingen af uarbejdsdygtighed, har mulighed for at klage over afgørelsen til An-

kestyrelsen. Tilsvarende gælder kommunens afgørelse i forhold til visitation til 

fleksjob. 

 

Jeg kan afslutningsvis oplyse, at regeringen har igangsat kritiske gennemgange af 

både reformen af førtidspension og fleksjob og sygedagpengereformen. Her er der 

bl.a. er fokus på de steder i lovgivningen, hvor borgerne kan komme i klemme.  

 

Venlig hilsen 

 

Mattias Tesfaye 

Fungerende beskæftigelsesminister 

 


