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1. Indledning
Fokus
Dette notat fokuserer på ressourceforløb, som er afsluttet i årene 2013 til 2015, for personer som er
under 40 år, når de afslutter ressourceforløbet. Notatet undersøger, hvilken arbejdsmarkedsstatus
disse personer har efterfølgende (et halvt og et helt år senere).
Baggrund
1. januar 2013 trådte førtidspensions- og fleksjobreformerne i kraft. De betyder, at personer under 40
år som udgangspunkt ikke skal på førtidspension, men i stedet tilbydes en individuel og helhedsorienteret indsats i et ressourceforløb, der skal hjælpe den enkelte til at udvikle sin arbejdsevne.
Der kan dog fortsat tilkendes førtidspension til personer, hvis de under ingen omstændigheder kan
komme i arbejde eller i gang med en uddannelse. Det vil være tilfældet for personer, hvis arbejdsevne
er væsentligt og varigt nedsat samtidig med, at det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle
arbejdsevnen.
Et ressourceforløb varer som udgangspunkt mellem et og fem år. Det er muligt at få tilbudt flere
forløb, hvis det forrige forløb ikke har ført til, at den enkelte har fået en bedre tilknytning til
arbejdsmarkedet, og det derfor ikke er muligt, at den enkelte kan komme i f.eks. revalidering eller
starte i et fleksjob.
Dette notat undersøger, hvilke resultater der er kommet ud af de ressourceforløb, der har været
igangsat, og som er afsluttet i årene 2013, 2014 og 2015 for personer under 40 år. Hvor mange ender
med en førtidspension – og hvor mange ender i job eller uddannelse?
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2. Opsummering
33 procent af de under-40-årige tilkendes førtidspension efter ressourceforløb
Henover årene 2013, 2014 og 2015 er der afsluttet i alt omkring 2.500 ressourceforløb (baseret på
denne undersøgelses metodik for, hvornår et ressourceforløb kan betragtes som afsluttet).
Personer under 40 år tegner sig for en fjerdedel (ca. 600) af de afsluttede forløb, hvor alder er opgjort
på tidspunktet for afslutning af ressourceforløb.
1/3 af de afsluttede ressourceforløb blandt personer under 40 år har resulteret i en førtidspension.
Denne andel ligger på samme niveau i hvert af de tre undersøgte år.

30 procent er i job eller uddannelse et halvt år efter afsluttet ressourceforløb
Et halvt år efter afsluttet ressourceforløb er 30 procent i job eller uddannelse. Denne andel er stort set
konstant, uanset i hvilket af de tre år ressourceforløbet er afsluttet.
De 30 procent udgøres af 21 procent i fleksjob, fem procent i ordinær beskæftigelse og tre procent på
SU.

27 procent er ledige et halvt år senere
27 procent er ledige et halvt år efter afsluttet ressourceforløb. Heraf er 12 procentpoint på
ledighedsydelse og dermed afklaret til et fleksjob men altså ledige på det givne tidspunkt.

Seks procent er selvforsørgende
Yderligere seks procent er selvforsørgende på anden vis end som lønmodtager. Det konkrete
forsørgelsesgrundlag kendes ikke. Der kan være tale om personer, som ikke er berettiget til offentlig
forsørgelse, ligesom der kan være tale om personer, som driver selvstændig virksomhed.
2 procent er døde – og 1 procent er bosiddende uden for Danmark et halvt år efter afsluttet
ressourceforløb.

Fleksjobvisiterede opnår beskæftigelse over tid
Blandt forløb, der blev afsluttet i 2013 og 2014, var 11 procent på ledighedsydelse et halvt år efter
afsluttet ressourceforløb. Denne andel var reduceret til syv procent efter yderligere et halvt år i kraft
af, at flere var kommet i fleksjob. Et helt år efter afsluttet ressourceforløb er andelen af ledige således
på 22 procent blandt de fleksjobvisiterede – et niveau der flugter med det generelle ledighedsniveau
blandt alle fleksjobvisiterede (uanset om de har været igennem ressourceforløb eller ej).
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3. Anvendt metode
Resultaterne er baseret på data fra DREAM, som er en database, der indeholder data om ugentligt
forsørgelsesgrundlag på individbasis. DREAM er drevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
og baserer sig på data fra landets kommuner.
Afsluttet ressourceforløb
Målgruppen til undersøgelsen er udvalgt ved, at de skal have afsluttet et ressourceforløb i 2013, 2014
eller 2015. Et afsluttet ressourceforløb defineres i denne sammenhæng ved, at en person i fire
sammenhængende uger ikke er i ressourceforløb, men var det i ugen op til de fire uger.
Forsørgelsesgrundlag 26 og 52 uger efter afsluttet ressourceforløb
Personens forsørgelsesgrundlag er opgjort 26 uger (et halvt år) og 52 uger (et helt år) efter, at
personen afsluttede ressourceforløbet. Såfremt personen på dette tidspunkt igen er i ressourceforløb,
er personen udeladt af analysen, idet vedkommendes ressourceforløb reelt ikke er afsluttet.
DREAM trækker også på data fra eIndkomst. I DREAM betragtes en person som lønmodtager, hvis
vedkommende i eIndkomst har en arbejdsmarkedsbidragspligtig A-indkomst.
Selvforsørget
På nogle personer vil der i en given uge, hverken være registreret en offentlig forsørgelsesydelse eller
en arbejdsmarkedsbidragspligtig A-indkomst. Disse personers forsørgelsesgrundlag er derfor ukendt. I
denne rapport betegnes disse personer som ”selvforsørget på anden vis end som lønmodtager”. De
kan reelt godt være beskæftiget, f.eks. som selvstændig, der ikke har A-indkomst. Der kan også være
tale om, at de er forsørget af andre, f.eks. en ægtefælle, fordi de ikke er berettiget til offentlig
forsørgelse.
Alder ved afsluttet ressourceforløb
I tabellerne er resultaterne opgjort efter personens alder. Der er tale om personen alder på det
tidspunkt, hvor ressourceforløbet afsluttes.
Personens alder er beregnet på baggrund af data fra DREAM, som indeholder personens alder i uge 31
i 1991. Hertil er lagt tiden frem til den uge, hvor ressourceforløbet er afsluttet for at komme frem til
personens alder på det tidspunkt, hvor ressourceforløbet afsluttes.
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4. Afsluttede ressourceforløb i årene 2013, 2014 og 2015
Henover årene 2013, 2014 og 2015 er der afsluttet i alt omkring 2.500 ressourceforløb (baseret på
denne undersøgelses metodik for, hvornår et ressourceforløb kan betragtes som afsluttet – se afsnit
3).
Personer under 40 år tegner sig for en fjerdedel (ca. 600) af de afsluttede forløb, hvor alder er opgjort
på tidspunktet for afslutning af ressourceforløb.
Figur 1 viser, hvor mange forløb der er afsluttet i hvert af årene 2013, 2014 og 2015 blandt personer,
som er under 40 år på tidspunktet for afslutning af ressourceforløbet.
Det er disse omkring 600 afsluttede forløb, som i næste afsnit bliver gjort til genstand for analyse af
efterfølgende arbejdsmarkedsstatus.
FIGUR 1: Antal afsluttede ressourceforløb for personer under 40 år
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5. Arbejdsmarkedsstatus et halvt år efter afsluttet ressourceforløb
Via DREAM-databasen er forsørgelsesgrundlaget opgjort per person et halvt år efter afsluttet
ressourceforløb for personer, der er under 40 år på tidspunktet for ressourceforløbets afslutning.
Resultaterne er som følger på tværs af forløb afsluttet i 2013-2015:











33 procent er på førtidspension
21 procent er i fleksjob
12 procent er afklaret til fleksjob men aktuelt på ledighedsydelse
Fem procent er i job som lønmodtager
Tre procent er på SU og dermed i gang med en uddannelse
Tre procent er i revalidering eller forrevalidering
Seks procent er selvforsørgende på anden vis end som lønmodtager, f.eks. som selvstændig
eller ægtefælleforsørget (det konkrete forsørgelsesgrundlag er ukendt)
13 procent er på forskellige offentlige forsørgelsesydelser (kontanthjælp, uddannelseshjælp,
arbejdsløshedsdagpenge m.v.)
1 procent er aktuelt bosiddende uden for Danmark
2 procent er døde

FIGUR 2: Forsørgelsesgrundlag et halvt år efter afsluttet ressourceforløb (2013-2015) for personer
under 40 år
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6. Arbejdsmarkedsstatus et helt år efter afsluttet ressourceforløb
Via DREAM-databasen er forsørgelsesgrundlaget også opgjort per person et helt år efter afsluttet
ressourceforløb for personer, der er under 40 år på tidspunktet for ressourceforløbets afslutning. På
tidspunktet for udfærdigelse af denne rapport er dette kun muligt at opgøre for ressourceforløb, der er
afsluttet i 2013 og 2014.
Resultaterne er som følger for alle forløb afsluttet i 2013-2014:

Førtidspension
Fleksjob
Ledighedsydelse
Lønmodtager
SU
Revalidering / forrevalidering
Selvforsørgende
Anden offentlig forsørgelse
Ikke bosiddende i Danmark
Død

Efter et
halvt år

Efter et
helt år

32 %
19 %
11 %
4%
4%
3%
7%
17 %
0%
3%

33 %
25 %
7%
4%
3%
3%
7%
14 %
1%
3%

Det ses, at andelen, der er i fleksjob, stiger i løbet af det halve år fra 19 til 25 procent. Disse kommer
primært fra personer, som efter det første halve år var visiteret til fleksjob og ledige (på
ledighedsydelse) samt fra personer på andre offentlige forsørgelsesydelser.
Tallene i tabellen ovenfor viser, at et helt år efter afsluttet ressourceforløb er syv procent på
ledighedsydelse (og dermed ledige), mens 25 procent er i fleksjob. Ledighedsgraden et år efter
afsluttet ressourceforløb blandt disse fleksjobvisiterede er altså på cirka 22 procent (= 7 / (25+7)).
En tidligere undersøgelse fra analyze! viser, at ledigheden blandt visiterede til fleksjobordningen
(uanset om de har været i ressourceforløb eller ej) ligger på 21-23 procent i 2013 og 2014, altså
samme niveau som ovenstående.
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7. Tallene bag
TABEL 1: Forsørgelsesgrundlag et halvt år efter afsluttet ressourceforløb (2013-2015) for personer
under 40 år
Under 40 år ved ressourceforløbets afslutning
I alt
I ressourceforløb et halvt år senere

2013
18
-6

2014
166
-42

2015
530
-60

I alt
714
-108

Har reelt afsluttet ressourceforløb

12

124

470

606

Lønmodtager
Fleksjob
SU
Voksenlærling

0
0
0
0

5
26
5
0

27
104
15
1

32
130
20
1

Arbejdsløshedsdagpenge (inkl. arbejdsmarkedsydelse)
Ledighedsydelse
Kontanthjælp, jobparat
Sygedagpenge
Jobafklaringsforløb

1
2
0
0
0

4
13
0
0
5

4
56
2
2
10

9
71
2
2
15

Selvforsørgende på anden vis end som lønmodtager
Kontanthjælp, aktivitetsparat
Integrationsydelse
Uddannelseshjælp, aktivitetsparat eller uddannelsesparat
Forrevalidering / revalidering
Førtidspension (inkl. skånejob)
Ikke bosiddende i Danmark
Død

2
2
0
0
1
4
0
0

8
6
0
5
3
40
0
4

29
17
1
18
14
153
6
11

39
25
1
23
18
197
6
15
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