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1.

OM EVALUERINGEN

1.1

Evalueringens baggrund
Regeringen igangsatte i februar 2013 en udredning af den aktive beskæftigelsesindsats, der skal
komme med anbefalinger til en reform af den aktive beskæftigelsesindsats og herigennem sikre
en højere beskæftigelse og en styrkelse af de offentlige finanser. Samtidig skal anbefalingerne
bidrage til, at der skabes flere frihedsgrader i beskæftigelsesindsatsen, så den bliver mere jobnær og tager udgangspunkt i den enkelte lediges behov.

1

Udredningen er forankret i en ekspertgruppe under ledelse af Carsten Koch. Ekspertgruppen skal
som led i udredningen besvare tre overordnede spørgsmål:
1. Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige hurtigst muligt i varig beskæftigelse?
2. Hvordan sikres en meningsfuld beskæftigelsesindsats, der tager udgangspunkt i den enkelte
lediges behov– uden at svække princippet om, at ledige skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet?
3. Hvordan kan samarbejdet mellem virksomheder og jobcentre styrkes, herunder hvordan sikres et optimalt jobmatch, fx så virksomhederne får den mest kvalificerede arbejdskraft, og
ledige kommer i varig beskæftigelse?
Første fase af ekspertgruppens arbejde fokuserede på de arbejdsmarkedsparate ledige. Anden
fase fokuserer på beskæftigelsesindsatsen for de ikke-arbejdsmarkedsparate, herunder kontanthjælpsmodtagere samt personer på sygedagpenge, ledighedsydelse og revalidering.
Som led i anden fase af ekspertgruppens arbejde er der igangsat en evaluering af revalideringsordningen. Evalueringen skal ses i lyset af, at revalideringsordningen har eksisteret siden 1960
som et redskab, der kan bidrage til, at personer med begrænsninger i arbejdsevnen kan blive
fastholdt eller komme ind på arbejdsmarkedet. Inden for de seneste 10-15 år er mulighederne
for uddannelsestilbud via SU-systemet og social- og beskæftigelsessystemet imidlertid øget væsentligt, hvilket er en tendens, der er fortsat i de seneste reforminitiativer af bl.a. kontanthjælp
og sygedagpenge. Samtidig har man de seneste år set et betydeligt fald i anvendelsen af revalidering.
1.2

Evalueringens formål og centrale fokuspunkter
Det overordnede formål med evalueringen er at beskrive og vurdere kommunernes brug af revalideringsordningen. Evalueringen i denne rapport dækker fire temaer:






Målgruppen for revalideringsordningen, herunder hvem der i praksis modtager revalidering,
hvordan målgruppen opfattes og adskilles fra andre målgrupper.
Indsatsen i forbindelse med revalidering, herunder hvilken indsats revalidender modtager,
hvordan de forskellige former for revalidering anvendes og til hvilke formål samt brugen af
forrevalidering.
Administrationen af revalideringsordningen i kommunerne, herunder samspillet med traditioner, politiske prioriteringer mv.
Beskæftigelsesomfanget efter endt revalidering, herunder en sammenligning af det efterfølgende beskæftigelsesomfang for forskellige revalideringstyper og målgrupper.

Særskilt har Rambøll udarbejdet en analyse af de forventede effekter af revalideringsordningen
for borgere, der kommer fra sygedagpenge eller kontanthjælp. Rambøll vurderer imidlertid, at
resultaterne er påvirket af selvselektionsproblemer og variationer i praksis på tværs af kommuner, som metoden ikke i tilstrækkelig grad tager højde for. Afrapporteringen af analysen er derfor
holdt i et særskilt notat, og resultaterne heraf bør tolkes med varsomhed.
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Metode og datagrundlag
Evalueringen baserer sig på en kombination af kvalitative og kvantitative datakilder og metoder
samt en kombination af primære og sekundære data. Disse omfatter:











En registerbaseret analyse af revalideringsordningens anvendelse, målgruppen og den efterfølgende beskæftigelse. Denne analyse er primært baseret på DREAM-data, men er også suppleret med baggrundsoplysninger fra Danmarks Statistik vedr. bl.a. sundhed, uddannelse,
indkomst og familieforhold. Registeranalyserne er nærmere beskrevet i bilag.
En spørgeskemaundersøgelse med en stikprøve på 93 kommunale ledere på revalideringsområdet med en svarprocent på 68 pct. Hertil 16 pct. der har delvist svaret.
En spørgeskemaundersøgelse med en stikprøve på 479 medarbejdere, der arbejder med revalidering. Svarprocenten er 65 pct.
Casestudier i 9 kommuner (Helsingør, Kolding, Lejre, Lemvig, Silkeborg, Solrød, Stevns,
Syddjurs og Aalborg) med henblik på at belyse kommunernes anvendelse og praksis. I den
forbindelse er der gennemført interviews med ledere, medarbejdere og borgere, og evt.
skriftligt materiale og strategier er gennemgået.
Interviews med en række interessenter på området, herunder FTF, FOA, DH og Dansk Socialrådgiverforening med henblik på at få interessenternes input til opmærksomhedspunkter i
forhold til kommunernes anvendelse af ordningen.
En sagsgennemgang med et omfang på i alt 74 sager, heraf 49 sager med tilkendelser af
revalidering og 25 sager med afslag1.
Gennemgang af en række tidligere analyser og evalueringer på området samt praksisundersøgelser fra Ankestyrelsen mv.

For en grundig gennemgang af variablerne anvendt i registeranalyserne i kapitel 4, henvises til
metodenotatet i bilag 1.
1.4

Rapportens opbygning
I kapitel 2 findes evalueringens hovedkonklusioner. Disse knytter sig til anvendelsen af revalideringsordningen, forskellene i kommunernes anvendelse, herunder forskelle i deres fortolkning og
praksis samt udbyttet af revalideringsordningen.
I kapitel 3 beskrives de vigtigste bestemmelser i revalideringsordningen Herudover beskrives,
hvad der kendetegner ordningen sammenliget med andre ydelser, herunder kontanthjælp, sygedagpenge, ressourceforløb og SU.
I kapitel 4 præsenteres nøgletal for anvendelsen af revalideringsordningen. Dette omfatter kommunernes anvendelse af forskellige typer af revalidering samt udviklingen over tid. Vi ser også på
den kommunale variation i anvendelsen, og endelig indeholder kapitlet en beskrivende analyse af
det beskæftigelsesomfang, revalidenderne opnår i forlængelse af forløbet.
I kapitel 5 går vi tæt på kommunernes praksis, herunder deres organisering og strategi samt
deres fortolkning af styringsmuligheder og regelsæt samt praksis i forbindelse med tilkendelse af
revalidering.

1

De fra kommunerne indhentede dokumenter i forbindelse med sagsgennemgangen har desværre ikke haft helt det ønskede omfang

og den ønskede karakter.
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HOVEDKONKLUSIONER VEDR. REVALIDERINGSORDNINGEN
Evalueringen af revalideringsordningen giver anledning til følgende hovedkonklusioner vedrørende kommunernes anvendelse af ordningen, fortolkning af bestemmelserne omkring ordningen og
det udbytte, som ordningen giver.
Stor variation i kommunernes anvendelse af revalideringsordningen – både i omfanget
af anvendelsen, varigheden af forløb samt sammensætningen af forløb
Evalueringen viser, at der er betydelig forskel i kommunernes anvendelse af revalideringsordningen. Forskellene findes i både omfanget af anvendelsen, varigheden af forløb samt sammensætningen af forløb. Eksempelvis anvender nogle kommuner slet ikke uddannelsesrevalidering, mens
uddannelsesrevalidering i andre kommuner udgør mere end 80 pct. af alle forløb. Der er samtidig
ingen klare sammenhænge mellem kommunens anvendelse af revalideringsordningen og kommunens baggrundsvilkår, såsom kommunens indbyggertal, økonomiske rammevilkår og erhvervsmæssige strukturer.
Den store variation i, hvorvidt kommunerne anvender revalidering, synes i høj grad at være bestemt af det politiske og administrative fokus, man i den enkelte kommune har på revalideringsordningen. Ligeledes spiller det ind, at kommunerne under et har vanskeligt ved at fortolke lovgrundlaget for revalideringsordningen og herunder navigere mellem principafgørelser og praksisundersøgelser fra Ankestyrelsen og Beskæftigelsesankenævn. Dette giver sig udslag i en betydelig forskel i kommunernes fortolkning af regelgrundlaget og i forlængelse heraf deres praksis for
tilkendelse og udmåling af revalideringsordningen. For den enkelte borger betyder denne forskel,
at der er et stort element af tilfældighed over, om man tilkendes revalidering eller ej, hvilket bl.a.
afhænger af ens bopælskommune. Dette må siges at være et betydeligt retssikkerhedsmæssigt
problem.
Kommunernes vanskeligheder ved at fortolke regelgrundlaget afspejles også i deres vurdering af
reglerne. En stor del af de medarbejdere, der arbejder med revalideringsordningen, tilkendegiver, at de har vanskeligt ved at forstå reglerne. Vanskeligheden skal ses i sammenhæng med, at
revalideringsordningen er kendetegnet ved nogle vage og elastiske bestemmelser med henblik
på, at man i det enkelte tilfælde skal foretage en individuel konkret vurdering af behovet for
hjælp til revalidering. Samtidig vanskeliggøres fortolkningen af, at reglerne om revalidering findes i en række forskellige paragraffer i to forskellige love og en bekendtgørelse. Hertil kommer
en vejledning fra 1998 og et stort antal principafgørelser, hvor især sidstnævnte har medvirket til
at så tvivl om ordningen.
Vanskelighederne ved fortolkning af reglerne kommer bl.a. til udtryk ved fortolkningen af målgruppen og reglerne om, at revalidering er subsidiær i forhold til andre ordninger samt fortolkningen af, i hvilken grad der skal tages højde for, at borgeren har kompetencer og erfaringer, der
vil kunne anvendes på det ufaglærte arbejdsmarked.
Hovedparten af de kommunale ledere vurderer, at de har mulighed for at styre revalideringsindsatsen og eksempelvis fastsætte et bestemt serviceniveau
En stor del af de kommunale ledere opfatter revalideringsområdet som styrbart på linje med eksempelvis hjemmehjælp. Et flertal af kommunerne tilkendegiver, at der med revalideringsbestemmelsen er overladt kommunen et betydeligt skøn på grundlag af faglige og økonomiske hensyn til at vurdere, om en person er revalideringsberettiget, og kommunen har mulighed for at
styre revalideringsindsatsen og eksempelvis fastsætte et bestemt serviceniveau. Der synes således ikke at være helt konsistens mellem lovgivningens hensigt og praktikernes forståelse af ordningen.
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Langsigtet perspektiv, højere ydelse samt fleksibilitet er afgørende faktorer ved revalideringsordningen, som ikke i samme omfang pt. gør sig gældende på øvrige ordninger
Evalueringen viser, at hovedparten af kommunerne vurderer, at der er fordele og gevinster ved
revalideringsordningen, som ikke i samme grad opnås ved anvendelsen af andre ordninger. Det
drejer sig bl.a. om muligheden for at tilrettelægge et længerevarende forløb, som sikrer borgeren
ro, og som vurderes på sigt at give borgeren en mere varig tilknytning til arbejdsmarkedet.
Sammenlignet med kontanthjælpsordningen giver bestemmelserne i revalideringsordningen
kommunerne mulighed for at tilrettelægge længerevarende forløb for de enkelte borgere. I forarbejderne til LAS-loven samt i vejledningen om revalidering blev afgrænsningen mellem revalidering og aktivering berørt. I vejledningen står bl.a., at perspektivet ved revalidering ofte vil være
mere langsigtet2. Yderligere har Ankestyrelsen i en principafgørelse3 lagt vægt på, at en borger,
der kom fra kontanthjælp, havde så store begrænsninger i arbejdsevnen, at vedkommende var
berettiget til revalidering – uanset at kommunen havde tilrettelagt en realistisk jobplan på ca.
fem år med erhvervsrettede aktiviteter efter LAB-loven, der var tilstrækkelige til, at borgeren
efterfølgende ville kunne klare sig selv.
Kommunerne peger endvidere på, at den højere ydelse på revalidering, sammenlignet med andre
ydelser, i sig selv kan være motivationsskabende for den enkelte borger i forhold til at gå i gang
med et længerevarende uddannelsesforløb, og at ydelsen og mulighederne for støtte til særlige
udgifter kan medvirke til at sikre et stabilt forløb.
Som revalidend har en borger mulighed for at få en højere forsørgelsesydelse sammenlignet med
fx kontanthjælpsordningen samt SU-ordningen med handicaptillæg. Revalideringsordningen giver
desuden mulighed for, at en borger kan opnå støtte til de særlige udgifter, der er nødvendige
som følge af uddannelsen og som følge af nedsat funktionsevne. Det gælder i de tilfælde, hvor
der ikke kan ydes støtte hertil efter reglerne om specialpædagogisk bistand. Ankestyrelsen har
bl.a. i en principafgørelse lagt vægt på, at en borger, der ikke kunne få specialpædagogisk bistand, i stedet kunne få dækket de særlige udgifter efter reglerne om revalidering – uanset at
borgeren modtog handicaptillæg efter SU-loven4.
Yderligere fremhæver kommunerne, at ordningen vurderes at være mere fleksibel end øvrige
ordninger, hvorved der er mulighed for at tilrettelægge præcis det forløb, som borgeren har behov for.
Sammenlignet med øvrige ordninger er fleksibiliteten i revalideringsordningen kendetegnet ved
de vage og elastiske formuleringer vedrørende revalidering, der gør det muligt inden for revalideringsordningen at tilgodese den enkelte borgers konkrete behov. Andre ordninger som fx kontanthjælpsordningen samt SU-ordningen er i højere grad reguleret af retsbaserede bestemmelser. Eksempelvis skal der ved afgørelsen om, der kan gives handicaptillæg, foretages en vurdering af, om den uddannelsessøgendes funktionsnedsættelse har så betydelige følger, at det stort
set ikke er muligt for den pågældende at påtage sig erhvervsarbejde i nævneværdigt omfang.
Det vil betyde, at borgere, som godt vil kunne påtage sig et (deltids-)erhvervsarbejde, men hvis
samlede sociale og studiemæssige situation gør det vanskeligt at varetage et arbejde ved siden
af en uddannelse, ikke vil kunne få handicaptillæg. Revalideringsbestemmelserne er fx i denne
sammenhæng fleksible og kan dække et behov, som ikke dækkes i anden lovgivning.

2

VEJ nr. 39 af 5/3 1998, pkt. 235.

3

Principafgørelse N-1-07.

4

Principafgørelse A-26-06.
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Usikkerhed om fortolkninger samt uhensigtsmæssigheder vedrørende arbejdsgange og
blanketter er afgørende udfordringer ved anvendelsen af revalideringsordningen
Evalueringen viser desuden, at mange kommuner også ser ulemper og udfordringer ved at anvende revalideringsordningen frem for at anvende andre ordninger. Udfordringerne knytter sig
primært til fortolkningen af målgruppe og praksisafgørelser, og yderligere viser evalueringen, at
nye muligheder på øvrige ordninger i LAB-loven har medvirket til at så tvivl om fortolkningen af,
at revalideringsordningen er subsidiær til øvrige ordninger. Endelig viser evalueringen, at der kan
være behov for at justere på de formelle administrative arbejdsgange og blanketter, som mange
kommuner oplever som uhensigtsmæssige.
Revalidenderne har i dag gennemsnitligt en svagere tilknytning til arbejdsmarkedet og
en længere forsørgelseshistorik
Andelen af borgere, der er selvforsørgende et år, før de påbegynder revalidering, er blevet halveret fra 2003 til 2013. Ligeledes er andelen, der var selvforsørgende 10 år før revalideringsforløbet
faldet i samme periode. Her er selvforsørgelsesgraden faldet med 14 pct. Revalidenderne har fået
en svagere tilknytning til arbejdsmarkedet og en længere forsørgelseshistorik, hvilket tyder på,
at gruppen har flere udfordringer af social karakter og er mere ressourcesvage, end de var 10 år
tidligere. Dette hænger bl.a. sammen med de øgede muligheder for afklaring og for aktive tilbud
under andre ordninger, som bevirker, at ledige med flere ressourcer ikke er berettiget til revalidering. En anden del af forklaringen herpå er formentlig, at mange praktikere vurderer, at målgruppen for revalidering er blevet begrænset af Ankestyrelsens principafgørelse 208-09, hvor to
tidligere afgørelser blev ophævet, herunder O-8-99 (skovarbejder med græspollenallergi) og O24-99 (bager med melallergi). Evalueringen indikerer samtidig, at borgere inden for målgruppen,
der er ressourcestærke nok til at sætte sig ind i reglerne og fremvise en plan for revalideringsforløbet i forbindelse med en samtale i jobcenteret, har større sandsynlighed for at få tilkendt revalidering, sammenlignet med borgere der ikke umiddelbart kan udvise samme entusiasme i forhold til revalideringsordningen. Det tyder samlet set på, at det primært er de stærkeste borgere
inden for en svagere målgruppe, der i dag får revalidering – sammenlignet med for 10 år siden.
Motivation, klare mål, individuelt tilrettelagt forløb samt afklaring er afgørende for udbyttet af et revalideringsforløb
Kommunernes erfaringer og vurderinger indikerer, at der er en række faktorer, der er særligt
vigtige i forhold til at opnå et godt udbytte af et revalideringsforløb. Først og fremmest fremhæves borgerens motivation som afgørende for udbyttet. Herudover viser evalueringen, at et godt
udbytte understøttes af, at der fastlægges klare mål for revalideringsforløbet, og at forløbet er
individuelt tilrettelagt. Endelig viser erfaringerne, at en god afklaring af borgerens helbred er
vigtig for udbyttet af revalideringsforløbet, herunder om forløbet må afbrydes i utide.
Revalidenderne kommer i overvejende grad fra sygedagpenge frem for fx kontanthjælp
Det er i overvejende grad personer, der kommer fra sygedagpenge, der modtager revalidering.
Andelen fra sygedagpenge har været stigende, mens der er kommet relativt færre fra kontanthjælp. Næsten 60 pct. af alle revalidender kommer fra sygedagpenge, mens der er ca. 20 pct. af
revalidenderne, der kommer fra kontanthjælp. Yderligere er 10 pct. selvforsørgende forud for
deres revalideringsforløb. En nærliggende forklaring herpå er, at der er flere sygedagpengemodtagere end kontanthjælpsmodtagere, der opfylder kriterierne for at få revalidering. Yderligere er
en del af årsagen hertil formentlig, at sagsbehandlerne i nogle tilfælde også skeler til borgerens
økonomiske situation i forbindelse med revalidering.
Uddannelsesrevalidering udgør en stigende andel af alle revalideringsforløb
Uddannelsesrevalidering udgør omkring halvdelen af alle revalideringsforløb, mens de private
virksomhedsrettede forløb udgør omkring en fjerdedel. I forhold til tidligere udgør uddannelsesrevalidering en væsentligt større andel af alle forløb, selv om antallet af uddannelsesforløb er
faldet.
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Uddannelsesrevalidering består hovedsageligt af ordinær uddannelse, mens voksen- og efteruddannelse udgør en mindre gruppe. Hovedparten af de ordinære uddannelsesforløb er i dag erhvervsfaglige, mens en fjerdedel er mellemlange, videregående uddannelser. I forhold til voksenog efteruddannelse er AMU-kurser den klart største gruppe, idet den står for ca. halvdelen af alle
påbegyndte voksen- eller efteruddannelsesforløb.
Hovedårsagen til, at uddannelsesrevalidering udgør en stigende andel af alle revalideringsforløb,
er formentlig kommunernes skift i (registrerings-)praksis i forbindelse med omlægningen af refusioner, jf. LOV nr. 1602 (2010), som trådte i kraft den 1. januar 2011. Yderligere kan en mindre
andel af årsagen muligvis forklares ved, at nogle kommuner har udarbejdet strategier om anvendelsen af bl.a. uddannelsesrevalidering.
Beskæftigelsesgraden for revalidering stiger gradvist frem til femte år efter revalideringsforløbet. Der er dog stor variation på tværs af de enkelte revalideringsforløb
Evalueringsrapporten giver ikke grundlag for at konkludere, om anvendelsen af revalideringsordningen fører til en højere grad af beskæftigelse end alternative ordninger, men i rapporten belyses afgangen til beskæftigelse for dem, som deltager i ordningen. Evalueringen viser, at beskæftigelsesgraden stiger gradvist fra påbegyndt revalidering indtil år fem. Herefter er gruppen af
revalidender gennemsnitligt beskæftiget i 25 til 30 pct. af året efter revalideringen. Der er imidlertid en væsentlig variation mellem de enkelte revalidender. Fra år fire til år ti efter revalideringen er startet, har omkring 60 til 65 pct. af revalidenderne ingen ordinær beskæftigelse. I samme periode har mellem 10 og 20 pct. af revalidenderne beskæftigelse hele året. De øvrige revalidender (20 til 25 pct.) er delvist beskæftiget i løbet af året.
Sammenlignes de forskellige former for revalidering, viser evalueringen, at borgere, der primært
er på uddannelsesrevalidering, på længere sigt opnår den største akkumulerede beskæftigelsesgrad, mens borgere, der primært er i offentlig virksomhedsrettet revalidering, opnår den laveste
beskæftigelsesgrad. Denne forskel kan ikke entydigt tolkes således, at uddannelsesrevalidering
nødvendigvis har en større effekt end andre revalideringsformer, da forskellen kan skyldes, at det
er forskellige målgrupper, der typisk modtager de forskellige former for revalideringsforløb.
Anvendelsen af revalidering og forrevalidering er faldet markant
Revalideringsordningen anvendes ikke i samme omfang som tidligere. I løbet af de seneste 11 år
er antallet af personer på revalideringsordningen faldet med omkring 60 pct., mens antallet af
påbegyndte forløb er faldet med omkring 70 pct.
Der er flere faktorer, der forklarer den faldende anvendelse, herunder nye muligheder for aktive
tilbud på øvrige ordninger såsom sygedagpenge og kontanthjælp samt en række principafgørelser fra Ankestyrelsen, der ifølge kommunernes opfattelse i høj grad har begrænset mulighederne
for at anvende ordningen. Samtidig er der i mange kommuner et begrænset politisk og administrativt fokus på ordningen.
Anvendelsen af forrevalidering er ligeledes faldet markant. Det skyldes bl.a., at praktikerne i høj
grad afklarer borgerens arbejdsevne, herunder et evt. erhvervsrettet sigte på øvrige ordninger.
Ligeledes spiller det ind, at brugen af forrevalidering for den enkelte borger kan signalere, at der
arbejdes hen imod at tilrettelægge en egentlig revalidering, hvilket af nogle kommuner opleves
som uhensigtsmæssigt, hvis det ikke nødvendigvis bliver tilfældet. Dette indikerer, at ordningen
ofte først kommer i spil senere, end det er intentionen i de lovgivningsmæssige bestemmelser. I
rapporten er der data for antallet af forrevalidender fra kontanthjælp, som er kraftigt faldende,
mens det faldende antal forrevalidender fra sygedagpenge er vurderet med udgangspunkt i interviewene.
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Kommuner forventer en stigende anvendelse af ordningen
Evalueringen indikerer, at der i nogle kommuner inden for de seneste år er kommet øget fokus
på ordningen, hvilket kan påvirke anvendelsen af revalideringsordningen i opadgående retning.
Samtidig peger 50 pct. af de kommunale ledere på, at de forventer en stigende anvendelse af
ordningen. Konkret har en række kommuner vedtaget strategier, der skal bidrage til en øget
anvendelse fremover. Rambøll har dog ikke grundlag for at vurdere, hvorvidt denne forventning
resulterer i en faktisk øget anvendelse af revalideringsordningen.
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REVALIDERINGSORDNINGEN SOM BESKÆFTIGELSESPOLITISK INSTRUMENT
I det følgende præsenteres de vigtigste bestemmelser vedrørende revalideringsordningen. Der er
dels lagt vægt på at give et billede af de nugældende bestemmelser i ordningen samt at påpege,
hvilke forhold der har påvirket rammevilkårene for revalideringsordningen. Dels er der lagt vægt
på at beskrive, hvad der kendetegner revalidering sammenlignet med andre ydelser, herunder
kontanthjælp, sygedagpenge, ressourceforløb samt SU i forhold til målgruppe, betingelser, satser, redskaber, visitation og modregningsregler. Der er ikke tale om en tilbundsgående juridisk
analyse eller en benchmarking af revalideringsordningen op i mod øvrige ordninger. Der fremhæves i kapitlet derimod en række væsentlige eksempler på, hvilke ”huller” i øvrig lovgivning som
revalideringsordningen pt. udfylder.

3.1

Revalideringsordningens indhold
Det følger af Lov om aktiv socialpolitik (LAS) § 46, at revalidering er erhvervsrettede aktiviteter
og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person med begrænsninger i arbejdsevnen fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet, således at den pågældendes mulighed for at forsørge sig selv og sin familie forbedres. Sigtet med revalideringsordningen er erhvervsrettet, og
udgangspunktet er, at borgeren skal kunne komme til at klare sig på arbejdsmarkedet på normale vilkår.
Boks 1: Betingelser for anvendelse af revalideringsordningen





Borgeren har begrænsninger i arbejdsevnen
Der er en realistisk mulighed for, at revalidering kan føre til hel eller delvis selvforsørgelse for borgeren
Erhvervsrettede aktiviteter efter anden lovgivning ikke er tilstrækkelige for at bringe
borgeren ind på eller tilbage på arbejdsmarkedet.

Revalidering ydes, hvis erhvervsrettede aktiviteter efter beskæftigelsesloven eller anden lovgivning ikke er tilstrækkelige til, at den pågældende kan klare sig selv, jf. LAS § 46, og revalidering
er subsidiær i forhold til andre erhvervsrettede aktiviteter efter LAB mv.
Ressourceforløb, fleksjob og førtidspension forudsætter til gengæld, at mulighederne for bl.a.
revalidering er udtømte:
 Ressourceforløb tilbydes personer, der har komplekse problemer ud over ledighed, der
ikke har kunnet løses gennem en indsats efter LAB- eller LAS-loven, og som kræver et
helhedsorienteret forløb med en kombination af beskæftigelsesmæssige, sociale og/eller
sundhedsmæssige indsatser.5 Der kan således først visiteres til et ressourceforløb, ”når
alle andre relevante muligheder for en aktiv indsats i den ordinære beskæftigelseslovgivning er afprøvet eller vurderet formålsløse. Alle muligheder i beskæftigelseslovgivningen
mv., herunder revalidering, skal således være udtømte.”6
 Fleksjob kan først tilbydes, når alle relevante tilbud efter LAB-loven samt andre foranstaltninger, herunder revalidering, har været afprøvet for at bringe eller fastholde den
pågældende i ordinær beskæftigelse. Undtaget herfra er alene tilfælde, hvor det er åbenbart formålsløst at gennemføre de nævnte foranstaltninger forud for visitationen.7
 For at få tilkendt førtidspension er det en betingelse, at personens arbejdsevne er varigt
nedsat, og at nedsættelsen er af et sådant omfang, at den pågældende uanset mulighe-

5

LAB § 68, stk. 1.

6

L53 2012-13, bemærkninger til § 68 a.

7

LAB § 70, stk. 2.
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derne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. 8
Målgruppen for revalidering
Målgruppen for revalideringsordningen er personer med begrænsninger i arbejdsevnen. Der kan
være tale om begrænsninger i arbejdsevnen, der skyldes både fysiske, psykiske og/eller sociale
årsager. Uanset hvilke faktorer der indgår, er det afgørende, hvordan disse faktorer påvirker den
enkelte borgers arbejdsevne. Således kan der ikke peges på specifikke faktorer, der automatisk
giver mulighed for anvendelse af revalideringsordningen. Det er dermed heller ikke muligt at
udpege bestemte grupper, som revalideringsordningen retter sig særligt imod. Lovgivningen forudsætter, at der foretages en konkret, individuel vurdering af behovet for hjælp til at blive fastholdt eller komme ind på arbejdsmarkedet.
Det er således helt centralt for spørgsmålet om tilkendelse af revalidering at få afdækket begrænsningerne i borgerens arbejdsevne. Arbejdsevnekriteriet tager udgangspunkt i de evner og
færdigheder, som borgeren har trods sine begrænsninger i arbejdsevnen. Det er ikke i lovgrundlaget for revalideringsordningen præciseret nærmere, i hvilket omfang arbejdsevnen skal være
begrænset, førend en borger er berettiget til revalidering, hverken størrelsesmæssigt eller tidsmæssigt, ligesom bedømmelsesgrundlaget heller ikke er nærmere præciseret.
Tilkendelsen af revalidering på baggrund af fysiske årsager vil ofte være relativt ligefrem, mens
der i højere grad kan opstå tvivl i de tilfælde, hvor der ansøges om revalidering på baggrund af
sociale årsager. En række principafgørelser fra Ankestyrelsen har omhandlet, i hvilket omfang
sociale faktorer medfører en så fastlåst social situation, at borgeren er berettiget til revalidering. 9
Den forberedende del af rehabiliteringsplanen
Rehabiliteringsplanens forberedende del skal anvendes ved vurderingen af, om en persons arbejdsevne er så begrænset, at den pågældende skal tilbydes revalidering.10 Beslutningen om revalidering skal dog ikke forelægges for rehabiliteringsteamet. Rehabiliteringsplanens forberedende del skal indeholde personens uddannelses- og beskæftigelsesmål, en beskrivelse af den enkelte persons beskæftigelsesmæssige, sociale og helbredsmæssige ressourcer og udfordringer, herunder dokumentation for den forudgående indsats på disse områder og den praktiserende læges
vurdering af personens helbredsmæssige situation i forhold til at kunne arbejde, som sker på
baggrund af en konsultation.11 Rehabiliteringsplanens forberedende del skal alene være beskrivende og dokumenterende og uden vurdering af og indstilling om, hvad der fremover skal ske i
den konkrete sag.12 Kommunen træffer på baggrund af rehabiliteringsplanens forberedende del
afgørelse om revalidering.
Tilrettelæggelse af revalidering, herunder forrevalidering
Kommunen tilrettelægger en revalidering – og herunder forrevalidering – således at denne kan
gennemføres på så kort tid som muligt, og således at revalidendens behov tilgodeses13. Aktiviteter, som revalidenden gennemfører, før det erhvervsmæssige sigte er afklaret, kaldes forrevalidering. Det er aktiviteter med et erhvervsmodnende eller afklarende sigte for revalidenden.14
Forrevalideringsfasen betegner den periode, hvor det ikke er muligt at fastlægge det konkrete
erhvervsmæssige sigte med revalideringen, fx fordi pågældendes skolekundskaber er meget ringe, eller fordi der er behov for en afklarende fase for at kunne vurdere det videre revalideringsforløb. Der er ikke fastsat en tidsmæssig grænse for forrevalideringen, men den bør generelt

8

Pensionslovens § 16, stk. 3.

9

Principafgørelse A-4-08, O-84-98, O-38-99 og O-102-95.

10

LAS § 46, stk. 2

11

LAB § 30 a, stk. 3.

12

BEK nr. 814 af 27/6 2014.

13

LAS § 49.

14

LAS § 46, stk. 1.
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være så kort som muligt, idet der samtidig skal tages hensyn til, at revalidendens behov tilgodeses.15
Tidligere var der i aktivlovens § 47, stk. 2,16 en oplistning af, hvad en revalidering, herunder forrevalidering, bl.a. kan bestå af: Arbejdsprøvning, erhvervsmodnende eller afklarende aktiviteter,
virksomhedsrevalidering i form af optræning eller oplæring i offentlige eller private virksomheder,
uddannelse og hjælp til etablering af selvstændig virksomhed. Med LAB-loven blev der indført en
forenklet redskabsvifte bestående af tre redskaber: Vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik/arbejdspladsintroduktion og løntilskud. Ændringen af § 47, stk. 2 var alene en redaktionel
konsekvens heraf. 17 Vejledning og opkvalificering18 erstattede bl.a. ”særligt tilrettelagte uddannelsesaktiviteter og erhvervsmodnende kurser efter lov om aktiv socialpolitik”. Redskabet erstattede
endvidere ”de hidtidige redskaber arbejdsprøvning og arbejdspraktik samt uddannelsesrevalidering efter lov om aktiv socialpolitik”. 19
Revalidering er en proces, hvor det ikke altid vil være muligt at forudsige hele forløbet. Et revalideringsforløb kan være forholdsvis ukompliceret, hvis begrænsningerne i revalidendens arbejdsevne kan kompenseres ved en omplacering til andet arbejde på pågældendes hidtidige arbejdsplads, eller hvis revalideringen består i at gennemføre en kompetencegivende uddannelse. Revalideringen kan dog også være mere kompliceret og sammensat af en række forskellige foranstaltninger, som fx begynder med et afklarende forløb, inden der kan udarbejdes og iværksætte
en jobplan med et erhvervsmæssige sigte.
Udarbejdelse af jobplan og tilbud under et revalideringsforløb
Når borgerens erhvervsmæssige sigte er afklaret, udarbejder kommunen en jobplan i samarbejde
med borgeren.20 I jobplanen tilrettelægges, hvilke aktiviteter der skal indgå i revalideringsforløbet. Forløb kan som udgangspunkt vare op til fem år21 og tilpasses den enkeltes forudsætninger
og behov og under hensyntagen til borgerens egne ønsker om fremtidig beskæftigelse. Planen
angiver endvidere målet med revalideringen såvel som de tidsmæssige rammer for forløbet. Som
udgangspunkt vil der være tale om en målsætning om ordinær beskæftigelse, omend revalideringsordningen også kan anvendes til eksempelvis at revalidere til fleksjob.
Et revalideringsforløb består af de tilbud, som følger af afsnit IV i LAB22 såvel som hjælp til etablering af selvstændig virksomhed.23 Der skelnes typisk mellem uddannelsesrevalidering og virksomhedsrevalidering. Uddannelsesrevalidering kan i princippet bestå af enhver form for uddannelse,
herunder erhvervsforberedende skolegang og kurser (herunder HF, studenter- og andre forberedelseskurser, efterskole- og højskoleophold) faglige uddannelser, kortere videregående uddannelser samt mellemlange og lange videregående uddannelser. Virksomhedsrevalidering kan eksempelvis bestå i virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud, der sigter mod en efterfølgende varig ansættelse på normale løn- og arbejdsvilkår i virksomheden eller en virksomhed med
tilsvarende funktioner. Herudover kan revalideringen tilrettelægges som en kombination af uddannelse og virksomhedsrettede forløb. Endelig er det muligt at få støtte til at starte egen virksomhed, hvis borgeren har de nødvendige forudsætninger for at kunne drive en virksomhed.
Uanset indholdet i et konkret revalideringsforløb er det afgørende, at tilbuddene er tilstrækkelige
til, at borgeren kan opnå eller fastholdes i beskæftigelse.

15

VEJ nr. 39 af 5/3 1998, pkt. 241.

16

LBK nr. 125 af 25/2 2003.

17

L191 2002-03, bem. til § 1, nr. 32-36.

18

LAB § 32.

19

L192 2002-03, bem. til § 32.

20

LAB § 27 og § 28, stk. 2.

21

Jf. § 49 stk. 2 kan kommunen dog planlægge et revalideringsforløb, hvor revalidenden får revalideringsydelse i mere end fem år,

hvis revalidenden har betydelige begrænsninger i arbejdsevnen og revalidendens personlige forudsætninger, interesser og evner i
udpræget grad taler for en længerevarende videregående uddannelse.
22

LAS § 47, stk. 2.

23

LAS § 65.
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Vurdering af passende arbejde
Ankestyrelsen har i en række principafgørelser fastslået, at revalideringsordningen ikke giver
borgere ret til revalidering på et bestemt niveau, herunder faglært arbejde på niveau med det
job, som borgeren har måttet opgive. Særligt har en principafgørelse fra 2009 haft stor betydning, da den varslede en ændring af tidligere praksis, hvor man kompenserede for tidligere uddannelse24. Således har praksis tidligere været, at borgere med faglært arbejde blev kompenseret
til en ny faglært uddannelse. Med principafgørelsen blev det gjort klart, at der kan gives afslag på
revalidering med henvisning til, at ansøgeren kan påtage sig andet (ufaglært) arbejde. Dette
fremgår ligeledes af en senere principafgørelse om en frisør, der havde udviklet eksem, som ikke
fik tilkendt revalidering, da hun via sit arbejde som frisør og tidligere erhvervserfaring vurderedes
at have kompetencer og ressourcer, der kunne bringe hende tilbage på arbejdsmarkedet uden
revalidering25. Således lægges der vægt på en bred vurdering af passende arbejde, samt at alle
muligheder for at opnå beskæftigelse udnyttes.
Revalideringsydelse
Revalideringsordningen er kendetegnet ved et relativt højt ydelsesniveau. Under forrevalidering
bevarer revalidenden sit hidtidige forsørgelsesgrundlag – ofte kontanthjælp eller sygedagpenge,
men kan også være uden offentlig forsørgelse. Når en borger er tilkendt revalidering, modtager
vedkommende revalideringsydelse, med mindre vedkommende er ansat i løntilskud eller modtager en ydelse på baggrund af anden lovgivning, herunder SU. Ligeledes er det muligt at modtage
særlig støtte i forbindelse med merudgifter til bolig såvel som tilskud eller rentefrit lån til at etablere selvstændig virksomhed. Selve revalideringsydelsen udgør 17.663 kr. per måned for personer, der er fyldt 30 år. 26 For personer under 30 år er revalideringsydelsen som udgangspunkt på
kontanthjælpsniveau.27 Borgere på revalideringsydelse modtager revalideringsydelse uden hensyn
til eventuel ægtefælles indtægt og formueforhold.
Refusion
For borgere i revalideringsforløb modtager kommunerne 50 pct. refusion af forsørgelsesudgifterne i perioder med uddannelsesrevalidering, 65 pct. refusion ved virksomhedsrevalidering og 30
pct. refusion i perioder med øvrig vejledning og opkvalificering.
3.2

Revalideringsordningens baggrund og andre ordninger
Den grundlæggende hensigt med revalideringsordningen, som er beskrevet i det foregående afsnit, er ikke ændret, siden revalideringsordningen blev indført med revalideringsloven i 1960.
Ligeledes har de grundlæggende principper for vurderingen af tilkendelse af revalidering været
vedvarende gennem tiden. Imidlertid er der sket en betydelig udvikling i rammevilkårene for
revalideringsordningen, hvilket fremgår af nedenstående Figur 1.

24

Principafgørelsen 208-09 ophævede principafgørelserne O-0-99 og O-24-99 om henholdsvis en skovarbejder med græspollenallergi

og en bager med melallergi.
25

Principafgørelse 227-09.

26

Se Tabel 1 for yderligere satser under revalideringsordningen.

27

LAS § 52 er uændret siden 2011.
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Figur 1: Tidslinje for revalideringsordningen
”Flere i arbejde”
træder i kraft, og
hermed
bestemmelser om,
at unge under 30 år
skal tage
uddannelse på
ordinære vilkår, hvis
de ønsker at deltage
i en SU-berettigende
uddannelse.
Begrænsningen
gælder ikke for
personer, der er
fyldt 30 år, der
således kan få tilbud
om en SUberettigende
uddannelse med
deres hidtidige
ydelse eller en
ydelse, der i niveau
svarer hertil.

2003

2004

Praksisundersøgelse fra
Ankestyrelsen viser, at i
46 pct. af de undersøgte
sager, hvor der er blevet
tilkendt fleksjob, var der
ikke redegjort for, om
personen i stedet kunne
have klaret et ordinært
job efter en revalidering.
Ankestyrelsen
konkluderer bl.a. i sin
undersøgelse: "Det
betyder, at der kan være
flere i fleksjobordningen,
der kunne have klaret et
arbejde på normale
vilkår, hvis de havde fået
et tilbud om
revalidering."

Indførelse
af handicaptillæg til
handicappede på
videregående
uddannelser
samt
dobbelt SU
til enlige
forsørgere.

2005

Principafgørelser
fra Ankestyrelsen,
hvor der gives
afslag på
revalidering til
bl.a. en frisør med
håndeksem, som
henvises til at
søge ufaglært
arbejde. Samtidig
ophæves en
velkendt
afgørelse, om bl.a.
en bager, der får
melallergi, som
har dannet praksis
for, at
kommunerne har
kompenseret
eksempelvis
faglærte med en
ny uddannelse på
tilsvarende niveau.

2006

Arbejdsmarkedskommissionen peger på, at
det høje ydelsesniveau
ved revalidering
medfører en risiko for,
at personer på lavere
ydelser – især
kontanthjælpsmodtagere – søger mod
revalideringsordningen
på grund af
ydelsesniveauet fremfor
indholdet i indsatsen.

2007

Fagbevægelsen
sætter fokus på,
at der kan være
en samfundsøkonomisk
gevinst, hvis man
øger revalideringsomfanget og
derved nedbringer
antallet af
personer på
fleksjob. LO
konkluderer, at
hvis 10 pct. af
fleksjobberne var
blevet tilbudt
revalidering som
40-årige, ville
samfundet have
sparet 4,5 mia.
kr.

2008

Der gives mulighed
for, at sygemeldte
kan modtage
aktive tilbud efter
LAB, uden at den
sygemeldte er
revalidend.

2009

Praksisundersøgel
se fra
Ankestyrelsen,
som igen påpeger
usikkerhed i
kommunernes
dokumentation
ved visitationen til
fleksjob (fremfor
eksempelvis
revalidering). 33
pct. af sagerne er
ikke afgjort med
hjemmel i
lovgivningen.

2010

2011

Indførelse af fælles driftsloft
for driftsudgifter til
aktivering, hvor indenfor
kommunerne kan hjemtage
50 pct. i refusion. Driftsloftet
fastsættes til 13.700 kr. pr.
helårsperson for
målgrupperne revalidender,
kontant- og
starthjælpsmodtagere,
forsikrede ledige,
sygedagpengemodtagere,
modtagere af
ledighedsydelse samt
forsikrede ledige i 6-ugers
selvvalgt uddannelse.

Ændring af
refusionsregler fra
65 pct. til 50 pct.
refusion af
forsørgelsesudgift
erne i perioder
med uddannelsesrevalidering,
bibeholdelse af 65
pct. refusion ved
virksomhedsrevalidering og 30 pct.
Refusion i
perioder med
øvrig vejledning
og opkvalificering,
6-ugers selvvalgt
uddannelse eller
passiv
forsørgelse.

2012

2013

Førtidspensions- og
fleksjobreform
træder i kraft.

Kontanthjælpsreform træder i
kraft.

2014

Sygedagpengereform træder i
kraft (20142015).

De ændrede rammevilkår består både i ændringer i takster og refusionsregler såvel som udbygningen af relaterede ordninger.
I Tabel 1 ses en oversigt over væsentlige parametre for ordninger relateret til revalidering, herunder kontanthjælp, ressourceforløb, sygedagpenge og SU-ordningen.
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Tabel 1: Sammenligning af ordninger
Revalidering, herunder forrevalidering

Uddannelses- og kontanthjælp

Ressourceforløb

Sygedagpenge

Statens Uddannelsesstøtte

Målgruppe

Personer med begrænsninger i arbejdsevnen af fysisk, psykisk og/eller social
karakter.

Kontanthjælp er for voksne over 30 år
med eller uden uddannelse og unge
mellem 25 og 30 år med erhvervskompetencegivende uddannelse. Uddannelseshjælp er for unge under 30 år uden en
erhvervskompetencegivende uddannelse.
Der skelnes mellem jobparate og uddannelsesparate, der vurderes at være
parate til at kunne komme i arbejde eller
ordinær uddannelse, og aktivitetsparate,
der ikke vurderes at kunne komme i
arbejde eller ordinær uddannelse inden
for en kortere periode.

Personer, der har komplekse problemer ud over ledighed, der ikke har
kunnet løses gennem en indsats efter
LAB eller efter LAS, og som kræver
et helhedsorienteret forløb med en
kombination af indsats efter LAB og
sociale eller sundhedsmæssige
indsatser.

Lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende, ledige med ret til arbejdsløshedsdagpenge samt personer, der har pådraget
sig en arbejdsskade, som er omfattet af Lov
om arbejdsskadesikring eller Lov om sikring
mod følger af arbejdsskade.

Uddannelsessøgende indtil kandidatgrad
eller magisterkonferensgrad og til ph.d.studium indtil opnåelse af kandidatgrad.

Betingelser
for at
modtage
støtte

Det er en betingelse, at:

Det er en betingelse, at:

Det er en betingelse, at:

Det er en betingelse, at:

Det er en betingelse, at:

 Borgeren har begrænsninger i arbejdsevnen



 Borgeren har modtaget længerevarende offentlig forsørgelse



 Borgeren er indskrevet på og gennemgår en uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte

 Der er en realistisk mulighed for, at
revalidering kan føre til hel eller delvis
selvforsørgelse
 Erhvervsrettede aktiviteter efter LAS
eller anden lovgivning ikke er tilstrækkelige for at bringe pågældende ind i eller
tilbage til en erhvervsmæssig tilværelse.

Satser



Borgeren har været ude for ændringer i sine forhold, fx i form af sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør
Ændringerne bevirker, at ansøgeren
ikke har mulighed for at skaffe det
nødvendige til sin egen eller familiens forsørgelse



Behovet ikke kan dækkes gennem
andre ydelser



Ansøgeren og ægtefællen ikke har
et rimeligt tilbud om arbejde, og at
de aktivt søger at udnytte deres arbejdsmuligheder.

Borgeren er uarbejdsdygtig på grund
af egen sygdom.

 Borgeren har deltaget i tilbud efter
LAB eller revalidering efter kapitel
6 i LAS uden at have øget tilknytningen til arbejdsmarkedet

 Borgeren er fyldt 18 år
 Borgeren er studieaktiv
 Borgeren ikke modtager anden offentlig støtte.

 Kommunen vurderer, at der er
behov for en længerevarende indsats, før der kan fastsættes et
konkret beskæftigelsesmål.

Ydelse pr. måned:

Kontanthjælp - Ydelse pr. måned:

Ydelse pr. måned:

Ydelse pr. uge:

Ydelse pr. måned:










Højeste sygedagpengebeløb: 4.075 kr.



Minimumsydelse: 2.717 kr.

 Udeboende på videregående uddannelser i 2014: 5.839 kr.









Fyldt 30 år: 17.663 kr.
Under 30 år, forsørger med egne børn
i hjemmet: 17.663 kr.
Fyldt 25 år, forsørger med ikkehjemmeboende børn: 14.203 kr.
Fyldt 25 år, ikke forsørgelsespligt:
10.689 kr.
Under 25 år, bor ikke hos en eller
begge forældre: 6.889 kr.
Under 25 år, bor hos en eller begge
forældre: 3.324 kr.
Under 25 år, gravid og har passeret
12. svangerskabsuge: 10.689 kr.
Under 25 år, forsørger med ikkehjemmeboende børn, psykisk syg:
14.203 kr.
Under 25 år, bor ikke hos en eller
begge forældre, psykisk syg: 10.689
kr.










Fyldt 30 år, forsørger børn: 14.203
kr.
Fyldt 30 år, andre: 10.689 kr.
25-29 år, hjemmeboende: 3.324 kr.
25-29 år, udeboende: 6.889 kr.
Enlig forsørger – under 30 år:
13.575 kr.
Forsørger under 30 år, afhængig af
ægtefælles ydelse: 6.889 - 9.498 kr.
Under 30 år, afhængigt af graviditet, psykisk sygdom, bidragerpligt:
10.689 – 14.203 kr.
Under 25 år, udeboende: 6.889 kr.
Under 25 år, hjemmeboende: 3.324
kr.

Aktivitetstillæg til kontanthjælp pr. måned:


Under 30 år, forsørger, enlig: 628





Fyldt 25 år, forsørger børn:
14.203 kr.
Fyldt 25 år, andre: 10.689 kr.
Under 25 år, hjemmeboende,
uden forsørgerpligt: 3.324 kr.
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp
inkl. tillæg: 14.203 kr.

 Forsørgertillæg til enlige forsørgere:
5.839 kr.
 Forsørgertillæg til forsørgere, der bor
sammen med en SU-modtager eller
uddannelseshjælpsmodtager: 2.332 kr.
 Handicaptillæg: 8.303 kr.
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Under 25 år, max hjælp i alt ved
bidragspligt inkl. tillæg: 14.203 kr.
Hvis indtægt i seks måneder før
afgørelse om revalidering gennemsnitlig overstiger højeste revalidering:
17.663 kr.
Forrevalidering: Hidtidigt forsørgelsesgrundlag.
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kr.
Under 30 år, forsørger, gift/bor med
person på SU, uddhj. eller konthj.:
4.705 kr.
Under 30 år, forsørger, gift/bor med
andre end person på SU, uddhj. eller konthj.: 7.314 kr.
Fyldt 25 år og udeboende: 3.800 kr.
Fyldt 25 år og hjemmeboende:
7.365 kr.

Uddannelseshjælp - Ydelse pr. måned:


Under 25 år, hjemmeboende: 2.524
kr.

Under 25 år, udeboende: 5.857 kr.

25-29 år, hjemmeboende: 2.524 kr.

25-29 år, udeboende: 5.857 kr.

Enlig forsørger – under 30 år:
11.712 kr.

Forsørger under 30 år, afhængig af
ægtefælles ydelse: 5.857 - 8.196 kr.

Under 30 år, afhængigt af graviditet, psykisk sygdom, bidragerpligt:
10.689 – 14.203 kr.
Aktivitetstillæg til uddannelseshjælp pr.
måned:

Under 30 år, forsørger, enlig: 2.491
kr.

Under 30 år, forsøger ugift/bor med
person på SU, uddhj. eller konthj.:
6.007 kr.

Under 30 år, forsørger, udeboende
gift/bor med andre end person på
SU, uddhj. eller konthj.: 8.347 kr.

Under 25 år og udeboende: 1.032
kr.

Under 25 år og hjemmeboende: 800
kr.

25-29 år, udeboende: 4.832 kr.

25-29 år, hjemmeboende: 8.165 kr.
Redskaber

Kontaktforløb samt erhvervsrettede aktiviteter, der bl.a. kan bestå af de tilbudsmuligheder, som følger af afsnit IV i Lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder:
 Vejledning og opkvalificering, herunder
ordinær uddannelse mv.

Kontaktforløb samt aktive tilbud efter Lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats,
herunder:



Vejledning og opkvalificering, herunder ordinær uddannelse mv.

Jobafklaringsforløb med samtaler og aktive
tilbud, mentor mv. efter Lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats og anden lovgivning,
herunder efter Lov om social service og
sundhedsloven.

Virksomhedspraktik og nytteindsats

 Virksomhedspraktik



Løntilskud

 Løntilskud



Mentor

 Mentor



Hjælpemidler mv.

 Hjælpemidler mv. Til revalidender kan
der gives støtte til særlige udgifter, der
er en nødvendig følge af uddannelse el-

Ressourceforløb med samtaler og
aktive tilbud, mentor mv. efter Lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats og
anden lovgivning, herunder efter Lov
om social service og sundhedsloven.

Der kan tillige gives aktiviteter, der kan
stabilisere og forbedre personens fysiske,

Ressourceforløbet kan tillige indeholde indsatser, der kan stabilisere og
forbedre personens fysiske, psykiske
og sociale tilstand med henblik på, at
personen efterfølgende kan deltage i
tilbud efter LAB-loven.

Der tilknyttes en koordinerende sagsbehandler til hvert jobafklaringsforløb.

Stipendium, SU-lån og evt. slutlån


Mentorstøtte



Hjælpemidler mv.



Specialpædagogisk støtte (SPS).

Der kan desuden tilbydes handicapkompenserende ordninger.

Evaluering af revalideringsordningen

ler an en nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne. Tilskud til hjælpemidler
gives tillige som tilskud til personlig assistance.
Fleksibel fastsættelse af varigheden af
virksomhedsrevalidering ud fra en konkret,
individuel vurdering af behovet for optræning og oplæring. Der kan desuden tilbydes
handicapkompenserende ordninger.
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psykiske og sociale tilstand med henblik
på, at personen efterfølgende kan deltage
i tilbud efter LAB-loven.
Der tilbydes yderligere en koordinerende
sagsbehandler til aktivitetsparate, ligesom der desuden kan tilbydes handicapkompenserende ordninger.

Der tilknyttes en koordinerende
sagsbehandler til hvert ressourceforløb.
Der kan desuden tilbydes handicapkompenserende ordninger.

Forrevalidering er perioden fra personen er
godkendt til revalidering og til det erhvervsmæssige sigte er klarlagt, revalideringsforløbet er aftalt og der er udarbejdet
en jobplan. Under forrevalideringen gennemføres erhvervsmodnende eller afklarende aktiviteter.
Visitation

Jobcenteret træffer afgørelse om visitation
til revalidering. Om personen har ret til
forsørgelsesydelsen, herunder eventuelt
stop af ydelsen samt udmåling af det
økonomiske beløb, træffer Ydelseskontoret
afgørelse om.

Jobcenteret træffer afgørelse om, hvorvidt en person er job-/uddannelsesparat
eller aktivitetsparat. Visitationen er ikke
en forvaltningsretslig afgørelse, men et
processuelt skridt, og der er derfor ingen
partshøring eller klagevejledning.

Rehabiliteringsteamet indstiller til
jobcenteret om, hvorvidt personen
skal tilbydes ressourceforløb, herunder hvilke indsatser der foreslås.
Jobcenteret træffer på baggrund af
rehabiliteringsteamets indstilling en
afgørelse om ressourceforløb.

Jobcenteret træffer afgørelse om, hvorvidt
en sygedagpengemodtager kan få forlænget
sygedagpengene, og om vedkommende
fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom. Hvis dette er tilfældet, får personen
ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse og tværfaglig indsats, såfremt
pågældende er uarbejdsdygtig pga. sygdom
og ikke kan få forlænget dagpengeperioden.

Styrelsen for Videregående Uddannelser
træffer afgørelse om retten til SU. Statens Administration varetager tilbagebetalingen af SU-lån, krav om for meget
udbetalt SU samt statsgaranteret studielån.

Modregning

Ydelsen er ikke afhængig af formue eller
ægtefællens indtægtsforhold.

Ydelsen er afhængig af formue samt
ægtefælles/samlevendes indtægtsforhold.

Ydelsen er ikke afhængig af formue
eller ægtefællens indtægtsforhold.

Ydelsen er ikke afhængig af formue eller
ægtefællens indtægtsforhold.

Forsørgertillæg er afhængig af ægtefælles/samlevendes indtægtsforhold.

Evaluering af revalideringsordningen
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De nye jobafklaringsforløb fremgår ikke af tabellen, men jobafklaringsforløbene vil formentlig
fortsætte og forstærke tendensen med meget begrænset brug af forrevalidering til sygedagpengemodtagere. En sygedagpengemodtager, som er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, og
som ikke kan få forlænget sygedagpengene, har ret til at få et jobafklaringsforløb ved ophør af
sygedagpengene. Under jobafklaringsforløbet skal personen have en individuelt tilpasset, tværfaglig og helhedsorienteret indsats med udgangspunkt i personens forudsætninger og behov. Et
jobafklaringsforløb kan bestå af tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud og mentor efter beskæftigelsesindsatsloven samt indsats efter anden
lovgivning, herunder efter sundhedsloven og serviceloven. 28
Revalideringsordningens funktion i den samlede beskæftigelseslovgivning består i, at den pt.
udfylder en række ”huller”, hvor anden lovgivning kun dækker visse behov, og hvor revalidering
giver mulighed for at yde de erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der i øvrigt måtte
være behov for.
I nedenstående gives en række eksempler herpå.
Langsigtet perspektiv
Uddannelses- og kontanthjælp er midlertidige ydelser, der principielt hurtigst mulig skal afløses
af selvforsørgelse og - hvor dette ikke er muligt - afløses af en anden forsørgelsesydelse29. Der
kan til aktivitetsparate uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere i vidt omfang gives samme
tilbud (efter LAB-loven) som til revalidender. Spørgsmålet er derfor, hvornår der er behov for
hjælp efter revalideringsbestemmelsen. Afgrænsningen mellem aktivering og revalidering blev
berørt i forarbejderne til aktivloven, hvor det fremgik, at: ”Det kan i nogle tilfælde være vanskeligt at afgøre, om en person skal have tilbud efter aktiveringsbestemmelserne, eller om revalidering er nødvendig. Afgørelsen vil altid afhænge af en konkret vurdering, og det er i disse grænsesituationer nødvendigt at foretage en nøje vurdering. Det er vigtigt så tidligt som muligt at sætte
ind med den rette indsats. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at behovet kan have ændret sig i løbet af en periode med aktivering. For personer, der gentagne gange deltager i aktiveringsforløb, må kommunen være særlig opmærksom på, om der skulle være et behov for revalidering.” 30 Af vejledningen31 fremgår endvidere: ”Perspektivet i en revalidering vil ofte være mere
langsigtet end i forhold til fx aktivering [...] perspektivet i en aktivering er en vedligeholdelse
eller umiddelbar forbedring af pågældendes kvalifikationer.” I en konkret sag 32 lagde Ankestyrelsen vægt på, at en kontanthjælpsmodtager havde så store begrænsninger i arbejdsevnen, at hun
var omfattet af revalideringsbestemmelserne, uanset at kommunen havde lagt en realistisk
jobplan med erhvervsrettede aktiviteter efter LAB-loven, der var tilstrækkelige til, at ansøger
kunne klare sig selv.
Varighed af tilbud fastsættes efter behov
På trods af at der i vidt omfang kan gives de samme tilbud til aktivitetsparate uddannelses- og
kontanthjælpsmodtagere, som der kan gives til revalidender, er der dog alligevel forskel i tilbudsmulighederne. For personer omfattet af revalideringspersonkredsen kan der gives de tilbud,
der er behov for, uden de samme begrænsninger i varigheden som gælder for uddannelses- og
kontanthjælpsmodtagere. Uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere under 30 år kan som udgangspunkt ikke få tilbud om en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse. Dette kan
kun fraviges for personer, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, og som har
28

LAB § 68 d og 68 f.

29

Dog kan perspektivet med uddannelseshjælp for aktivitetsparate være meget langvarigt, hvis en person har behov for lang tid,

inden vedkommende bliver i stand til at kunne gå i gang med en uddannelse på ordinære vilkår.
30

L230, 1996-97, alm. bemærkninger, pkt. 2.4.

31

VEJ nr. 39 af 5/3 1998, pkt. 235.

32

Principafgørelse N-1-07, hvor erhvervsrettede aktiviteter efter beskæftigelsesindsatsloven ikke var tilstrækkelige til, at en ansøger

kunne klare sig selv. Ansøger havde fået lagt en jobplan på ca. 5 år med 3 adskilte uddannelsesforløb.
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forsørgerpligt over for hjemmeboende børn, eller er fyldt 25 år og modtager uddannelseshjælp
og har opbrugt deres ret til SU til videregående uddannelse.33 Et tilbud om virksomhedspraktik
kan have en varighed, der udgør op til fire uger for jobparate kontanthjælpsmodtager og uddannelsesparate modtagere af uddannelseshjælp, dog 13 uger hvis personen ikke har erhvervserfaring, har langvarig ledighed eller i øvrigt har vanskeligt ved at opnå beskæftigelse med løntilskud, og 13 uger for aktivitetsparate og forrevalidender. For aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og revalidender kan perioden efter en konkret vurdering forlænges op til 26 uger. Hvis
personen herefter ud fra en konkret individuel vurdering har særligt behov for en længere periode, kan perioden forlænges yderligere. For revalidender, som har fået en jobplan og dermed et
afklaret erhvervsmæssigt sigte, kan varigheden fastsættes ud fra en konkret, individuel vurdering af det i jobplanen fastsatte behov for optræning.34
Varighed af tilbud til ledige selvforsørgende
Ledige selvforsørgende, jf. LAB § 2, nr. 10, har ret til tilbud efter lovens kapitel 10-12 (vejledning
og opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med lønstilskud), medmindre tilbuddet ikke
kan antages at ville forbedre personens beskæftigelsesmuligheder. Tilbud med vejledning og
opkvalificering kan dog højst vare op til seks uger, medmindre danskundervisning indgår som en
betydelig del af tilbuddet. Den samlede varighed kan ikke overstige 26 uger.35 Hvis en ledig selvforsørgende med begrænsninger i arbejdsevnen har behov for tilbud med vejledning og opkvalificering ud over seks uger, kan tilbuddet kun gives, fordi pågældende i så fald vil være omfattet af
personkredsen for revalidering36.
(Deltids-)erhvervsarbejde ved siden af studiet
Der blev i 2004 indført mulighed for, at uddannelsessøgende med varig funktionsnedsættelse har
mulighed for tillægsstipendium til en videregående uddannelse. 37 Det fremgår af SU-loven, at der
sammen med stipendium og studielån eller sammen med slutlån gives et stipendium som tillæg
til uddannelsessøgende i videregående uddannelse, som på grund af varig fysisk eller psykisk
funktionsnedsættelse har meget betydelige begrænsninger i evnen til at påtage sig erhvervsarbejde.38 Der gives tillægsstipendium ud fra en vurdering af arten og graden af funktionsnedsættelsen, og på baggrund heraf en vurdering af funktionsnedsættelsens betydning for den uddannelsessøgendes evne til at påtage sig erhvervsarbejde som andre uddannelsessøgende. Uddannelsesstyrelsen kan til brug ved afgørelsen om, der kan gives tillægsstipendium, indhente en
sagkyndig udtalelse om vurderingen.39 Et væsentligt element i visitationen vil være en vurdering
af, om den uddannelsessøgendes funktionsnedsættelse har så betydelige følger, at det stort set
ikke er muligt for den pågældende at påtage sig erhvervsarbejde i nævneværdigt omfang. Det
fremgår direkte af bemærkningerne til lovforslaget, at der ikke skal ”foretages en vurdering af,
om de studiemæssige følger af en funktionsnedsættelse medfører et øget tidsforbrug under uddannelsen.”40 At visitationen finder sted på baggrund af arbejdsevnen som sådan betyder, at studerende med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som godt vil kunne påtage sig (deltids-)erhvervsarbejde, men hvis samlede sociale og studiemæssige situation gør det vanskeligt at
varetage arbejde ved siden af uddannelsen, ikke kan visiteres til ordningen. Dette er derimod et
forhold, der kan tillægges vægt ved vurderingen af berettigelse til revalidering. Det fremgår også
direkte af bemærkningerne til lovforslaget, at adgangen til at søge om revalideringsydelse i henhold til aktivloven opretholdes uændret.41

33

LAB § 37.

34

LAB § 44.

35

LAB § 75 a, stk. 4.

36

LAS, kap. 6.

37

LOV nr. 1225 af 27/12 2003.

38

LBK nr. 39 af 15/01/2014 § 7, stk. 3.

39

BEK nr. 792 af 25/6 2014 (SU-bekendtgørelsen) § 33.

40

Lovforslag nr. 81 2003-04, bemærkninger til § 1, nr. 1.

41

Lovforslag nr. 81 2003-04, bemærkninger til § 1, nr. 1.
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Støtte til særlige udgifter
Når en revalidend modtager handicaptillæg efter SU-loven udelukker det ikke støtte til de særlige
udgifter, der er en nødvendig følge af uddannelsen eller af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.42 Revalidender, der er berettigede til handicaptillæg, vil således kunne få dækket særlige udgifter som følge af uddannelsen. Ankestyrelsen har i en principafgørelse fastslået, at en
borger, der er berettiget til revalidering, er berettiget til at få dækket de særlige udgifter, der er
en nødvendig følge af uddannelsen i det omfang, støtten ikke kan ydes som specialpædagogisk
støtte.43

42

LAS § 63.

43

Principafgørelse A-26-06, hvor en revalidend, der modtog handicaptillæg efter SU-loven, var berettiget til støtte efter LAS til de

særlige udgifter, der var en nødvendig følge af uddannelsen eller af en nedsat funktionsevne i det omfang, der ikke kunne ydes støtte
hertil efter reglerne i lov om specialpædagogisk støtte. Begrundelsen var, at selv om hjælp efter LAS var subsidiær i forhold til andre
støttemuligheder, og at reglerne i LAS i forhold til Undervisningsministeriets regler var bredere i sit anvendelsesområde, idet der her
kunne ydes hjælp både til udgifter som følge af uddannelsen og udgifter som følge af nedsat funktionsevne. Ankestyrelsen lagde vægt
på, at støtte i form af handicaptillæg efter SU-loven ikke udelukkede støtte efter LAS, og at det fremgik af forarbejderne til reglerne
om handicaptillæg, at adgangen til at søge revalideringsydelse i henhold til LAS var opretholdt uændret.
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NØGLETAL FOR ANVENDELSEN AF REVALIDERING
I dette kapitel præsenteres en række nøgletal for revalideringsordningen med det formål at kortlægge, hvordan revalideringsordningen ser ud anno 2014 samt vise udviklingen siden 1999. Som
det første undersøges anvendelsen af revalideringsordningen ud fra antal forløb og antallet af
personer på ordningen. For det andet analyseres modtagerne af revalidering med henblik på at
finde generelle træk hos revalidenderne. For det tredje gennemgås karakteristika ved revalideringsforløbene. For det fjerde gennemføres en række nøgletalsanalyser af kommunernes praksis.
Som det femte og sidste foretages en økonomisk analyse af de kommunale udgifter til revalidering.
Der er i kapitlet lagt vægt på at skabe det bedst mulige overblik over den historiske udvikling. I
flere tilfælde eksisterer der dog ikke data helt tilbage fra 1999, hvorfor der kun vises udviklingen
for en kortere periode. Dette gælder eksempelvis udviklingen i typen af revalidering, hvor der
kun eksisterer data fra 2007 og fremefter.

4.1

Antal forløb
Revalideringsordningen anvendes ikke i samme omfang som tidligere. I løbet af de seneste 11 år
er antallet af personer på revalideringsordningen faldet markant, ligesom der påbegyndes stadig
færre revalideringsforløb.
Antallet af påbegyndte forløb44 var i 1999 ca. 10.900 forløb og steg til ca. 14.000 forløb i 2002.
Siden da er antallet af forløb faldet markant. Der blev i 2013 kun påbegyndt ca. 4.200 forløb,
svarende til et fald på 70 pct. siden 2002, jf. Figur 2.
Figur 2: Udvikling i antal påbegyndte revalideringsforløb, 1999-2013
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Kilde: DREAM.

Udviklingen betyder, at der samlet set er blevet væsentligt færre personer på revalideringsordningen, jf. Figur 3. Fra antallet af personer toppede i 2003, hvor 32.400 personer modtog revalideringsydelse i mindst en uge i løbet af året, var antallet i 2013 faldet til 13.300 personer, svarende til et fald på næsten 60 pct.

44

Der skal være mere 4 sammenhængende uger uden den pågældende ydelse for, at der er tale om et nyt forløb, jf. bilag 1.
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Figur 3: Udvikling i antal personer på revalideringsordningen, 1999-2013
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Note: Antal personer på revalideringsordningen, hvor revalidering er registreret som borgerens forsørgelsesstatus i mindst en
uge det pågældende år i DREAM.
Kilde: DREAM.

Samme udvikling ses, når der måles på fuldtidspersoner fremfor antal personer.
Der er en række årsager til det markante fald i anvendelsen af revalideringsordningen, hvilket
kapitel 5 afdækker med udgangspunkt i casestudierne af kommunernes praksis. Årsagerne er til
dels en forbedring af mulighed for afklaring og aktive tilbud på øvrige ydelser såsom sygedagpenge og kontanthjælp, principafgørelser fra Ankestyrelsen og et begrænset politisk og administrativt fokus.
Revalidering set i forhold til andre ydelser
Sammenlignet med andre ydelser er udviklingen i brugen af revalidering og forrevalidering bemærkelsesværdig i form af et kraftigt fald i antal personer. Fra 2004 til 2013 er der samlet set
sket et fald i antallet af personer på de centrale beskæftigelsesordninger, jf. Figur 4. Der er samlet set blevet 15 pct. færre personer på alle ydelsesgrupperne tilsammen fra 2004 til 2013.
Der er i perioden sket en stigning i antallet af personer på ledighedsydelse, fleksjob og kontanthjælp, der har været et mindre fald i antallet af personer på dagpenge, sygedagpenge og førtidspension samt et stort fald i antal personer på efterlønsordningen og især revalidering og forrevalidering.
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Figur 4: Revalidering sammenlignet med andre ydelser: Udvikling i antal personer 2004-2013
(2004=Indeks 100)
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Note: Jobindsats.dk indeholder kun data fra 2004 og fremefter. Udviklingen er set i forhold til 2004, som er angivet som
indeks 100. Der anvendes antal personer (CPR-numre) frem for fuldtidspersoner, da der i fuldtidspersoner er indregnet
varighed, hvilket medfører en række metodiske udfordringer i forhold til at sammenligne ydelserne på tværs.
Kilde: Jobindsats.dk.

I casestudierne peger flere kommuner på dog, at de oplever et pres for at tildele borger et fleksjob fremfor at anvende revalideringsordningen. På baggrund af udviklingen i fleksjob og ledighedsydelsesforløb, jf. Figur 4, der har været stærkt stigende, og et tilsvarende stort fald i revaliderings- og forrevalideringsforløb, kunne man have den hypotese, at der er en sammenhæng
mellem disse to udviklinger. Det er dog ikke muligt at bekræfte denne sammenhæng med udgangspunkt i dette data.
Forløbsvarighed
Der har siden 1999 været nogen variation i varigheden af det gennemsnitlige revalideringsforløb,
der har svinget mellem 75 og 86 uger. Siden 2009 er forløbene blevet kortere og var i 2011 i
gennemsnit på 76 uger, jf. Figur 5.
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Figur 5: Udvikling i gennemsnitlig varighed i uger for revalideringsforløb, 1999-2011
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Kilde: DREAM.
Note: Der er fortsat en række uafsluttede forløb for særligt 2010 og 2011, og da det ikke er klart, hvor tæt de uafsluttede
forløb er på deres afslutning, er det ikke muligt at konkludere endeligt på den gennemsnitlige varighed. Af samme årsag er
revalideringsforløb for år 2012 og 2013 ikke medtaget i figuren.

Tallene viser desuden stor variation i varigheden af revalideringsforløbene. Flertallet af de påbegyndte forløb varer mellem 9 og 79 uger. Der er meget få af de helt korte revalideringsforløb på
8 uger eller derunder (0-4 uger eller 5-8 uger), som vist i Tabel 2. Andelen lå i 2011 på 5 pct.
Der er derimod mange lange revalideringsforløb, og gruppen med 103+ uger er den største. Tabel 2 viser derudover, at fordelingen mellem forløbsgrupperne er rimelige stabil over tid, hvilket
medvirker til, at den samlede varighed er tilnærmelsesvis konstant i samme periode, jf. Tabel 2.
Tabel 2: Gennemsnitlig varighed af påbegyndte revalideringsforløb, 1999- 2011 (andel af alle revalideringsforløb)
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13%
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8%
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%
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%
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%
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%
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%
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Note: Tabellen omfatter både afsluttede og ikke-afsluttede forløb. Da en stor del af de forløb, der er påbegyndt i 2012 og
2013 endnu ikke er afsluttet, kan den endelige varighed af disse forløb ikke fastlægges. Der er derfor kun medtaget forløb,
som er påbegyndt i 2011 eller tidligere.
Kilde: DREAM.
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I forhold til varigheden af revalideringsforløbet er der betydelige forskelle revalideringstyperne
imellem45. Uddannelsesrevalidering er det gennemsnitligt længste forløb, hvilket fremgår af Tabel
3. Mens det gennemsnitlige revalideringsforløb i 2011 var på 76 uger, varede uddannelsesrevalidering i gennemsnit 103 uger, hvilket dog er 21 uger kortere end det gennemsnitlige uddannelsesrevalideringsforløb i 2007. De korteste revalideringsforløb er de virksomhedsrettede forløb,
som i gennemsnit var på henholdsvis 47 uger (offentlige sektor) og 49 uger (private sektor).
Tabel 3: Gennemsnitlig varighed af påbegyndte revalideringsforløb fordelt på type, 2007 og 2011 (antal
uger).

Revalideringstype
Uddannelsesrevalidering
Øvrig vejledning og opkvalificering
Virksomhedsrettet (privat)
Virksomhedsrettet (offentlig)
Gennemsnit (alle forløb)

2007

2011

124 uger
86 uger
44 uger
47 uger

103 uger
65 uger
49 uger
48 uger

81 uger

76 uger

Note: DREAM indeholder kun data vedr. revalideringsforløbenes type fra 2007. For at kunne give et retvisende billede af
forløbenes varighed, som også tager hensyn til de meget lange forløb, er nyeste data i tabellen fra 2011.
Kilde: DREAM.

4.2

Modtagere af revalidering
Med baggrund i den lovgivningsbestemte målgruppe, jf. kapitel 3, er der ikke defineret nogen
særlige karakteristika ved borgerne, som eksempelvis en bestemt aldersgruppe eller et bestemt
uddannelsesniveau. Med udgangspunkt i analyser af DREAM-data suppleret med data fra Danmarks Statistiks registre, kortlægges den typiske revalidend.
I Tabel 4 nedenfor er vist en samlet oversigt over forskellige karakteristika ved revalidenderne.
Den typiske revalidend i 2013 er kvinde med børn af dansk afstamning på ca. 39 år. Hun har
gennemført en erhvervsfaglig uddannelse og har ikke været selvforsøgende i årene forinden. Hun
havde en gennemsnitsindkomst på ca. 220.000 kr., heraf ca. 89.000 som lønindkomst, året inden hun kom på revalidering. Desuden har hun ikke tidligere været på revalidering.
Fra perioden 2002 til 2013 har gruppen af revalidender ændret sig ved, at der er blevet færre
kvinder, selv om de fortsat udgør et flertal. Gennemsnitsalderen hos revalidenderne er steget
med ca. 4 år som følge af flere personer i aldersgruppen 50+ år og færre under 30 år. Der er
kommet færre revalidender med anden baggrund end dansk – andelen er i perioden næsten halveret (fra 12 pct. til 7 pct.), hvilket sandsynligvis skal tilskrives ændrede lovgivningsmæssige
rammevilkår for gruppen af indvandrere.
Uddannelsesniveauet hos revalidenderne er til gengæld steget betydeligt fra 2002 til 2013, hvor
gruppen af borgere, der har fuldført grundskole/en gymnasial uddannelse, er blevet overhalet af
revalidender med erhvervsfaglig uddannelse som den største gruppe. Dette kan hænge sammen
med et generelt stigende uddannelsesniveau i befolkningen, der også slår igennem ift. revalidenderne.
Der er sket en ændring i revalidendernes bruttoindkomst i året inden revalideringen. Bruttoindkomsten er steget markant fra ca. 153.000 til ca. 220.000 – en stigning på ca. 44 pct. En del af
stigningen skal tilskrives den almindelige lønudvikling, samtidig med at revalidenderne i stigende
grad nu kommer fra sygedagpenge, jf. Figur 20, og der er færre unge. Det er på den baggrund
svært at vurdere, hvorvidt revalidendernes bruttoindkomst faktisk er steget, eller hvorvidt det
skyldes de andre faktorer. Der er også blevet færre enlige forsørgere, som i 2013 udgør 13 pct.

45

Revalideringstyperne er defineret ud fra forløbets primære type, hvilket er den type, som udgør størstedelen af revalideringsforløbet.

Evaluering af revalideringsordningen

24

Andelen af borgere, der er selvforsørgende et år før de påbegynder revalidering, er blevet halveret fra 2003 til 2013. Det samme mønster gør sig gældende for andelen, der var selvforsørgende
10 år før revalideringsforløbet. Her er selvforsørgelsesgraden er faldet med 14 pct. Til gengæld er
selvforsørgelsesgraden 2 år før blot faldet 2 pct. Revalidenderne har fået en svagere tilknytning
til arbejdsmarkedet og en længere forsørgelseshistorik, hvilket tyder på, at de har flere udfordringer af også social karakter og er mere ressourcesvage, end de var 10 år tidligere.
Udviklingen er opsummeret i nedenstående tabel med udgangspunkt i årene 2003, 2008 og
2013.
Tabel 4: Karakteristik af revalidenderne, 2003, 2008 og 2013

Køn
Kvinder
Mænd
Etnisk baggrund
Dansk
Vestlig indvandrer/efterkommer
Ikke-vestlig indvandrer/efterkommer
Alder
Under 25 år
25 til 29 år
30 til 50 år
50 + år
Højst fuldførte uddannelse året før forløbet påbegyndes
Grundskole/gymnasial
Erhvervsfaglig uddannelse
Kort videregående
Mellemlang videregående
Lang videregående
Bruttoindkomst året før forløbet påbegyndes (DKK)
Lønindkomst året før forløbet påbegyndes (DKK)
Alder (år)
Andel enlige (pct.)
Andel enlige forsørgere (pct.)
Andel, der har børn i husstanden (pct.)
Selvforsørgelsesgrad, 1 år før
Selvforsørgelsesgrad, 2 år før
Selvforsørgelsesgrad, 10 år før

2003

2008

2013

61%
39%

64%
36%

57%
43%

86%
2%
11%

91%
2%
7%

93%
2%
5%

14%
19%
58%
8%

10%
15%
61%
14%

7%
15%
62%
16%

55%
33%
2%
8%
1%

44%
40%
3%
11%
1%
202.190
100.067
37,9
41%
13%
53%
13%
34%
67%

42%
44%
3%
10%
2%
220.354
89.316
38,8
42%
13%
53%
9%
28%
62%

157.739
68.809
35,2
44%
16%
56%
17%
29%
72%

Kilde: DREAM og forskellige registre fra Danmarks Statistik.

Branchetilhørsforhold
I Figur 6 er vist branche for seneste beskæftigelse, såfremt denne har fundet sted inden for 2 år
før revalideringsforløbets start. Figuren omfatter år 2010 til 2013, da DREAM-databasen først
indeholder data fra år 2008 på brancheniveau.
Figuren viser, at hovedparten af revalidenderne forud for revalideringsforløbet har haft en eller
anden grad af beskæftigelse inden for 2 år før. Figuren viser ligeledes, at andelen af revalidender
uden beskæftigelse siden 2010 er faldet med en tredjedel, så det nu kun er hver syvende, der
slet ikke har været i beskæftigelse i to år før revalideringens start. Ligeledes er der siden 2010
blevet betydeligt flere revalidender inden for ”offentlig administration, undervisning og sundhed”,
så gruppen nu udgør hvert tredje revalideringsforløb.
Et af de mest interessante punkter ved kortlægningen af revalidendernes branchetilhørsforhold
er, at bygge- og anlæg udgør blot 10 pct. af revalidenderne, på trods af at mange forbinder reva-
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lidering med opkvalificering af nedslidte håndværkere, jf. bl.a. kommunernes opfattelse af revalidender i kapitel 6.
Figur 6: Branche for seneste beskæftigelse, 2010-2013 (andel af alle revalidender)
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Note: Figuren omfatter revalidendernes seneste beskæftigelse, såfremt denne har fundet sted inden for 2 år før revalideringsforløbets start. Kategorien ”Andre, herunder uoplyst aktivitet” omfatter landbrug, skov og fiskeri, information og kommunikation, finansiering og forsikring, ejendomshandel og udlejning samt kultur, fritid og anden service.
Kilde: DREAM.

Revalidender sammenlignet med kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere
I Tabel 5 er gruppen af revalidender sammenlignet med modtagerne af kontanthjælp (aktivitetsparate) og sygedagpenge i 2013.
Revalidenderne minder mest om sygedagpengemodtagerne, når man sammenligner køn, alder,
herkomst og uddannelsesniveau. Begge ordninger har en overvægt af kvinder, få med anden
etnisk baggrund end dansk og en gennemsnitsalder omkring 40 år, idet der blandt sygedagpengemodtagerne dog er lidt flere i gruppen 50+ år end blandt revalidenderne. Dertil kommer, at
der i begge ordninger er en overvægt af personer med et uddannelsesniveau svarende til enten
grundskole, gymnasium eller en erhvervsfaglig uddannelse, mens der dog er lidt flere sygedagpengemodtagere med en videregående uddannelse. Familiemæssigt minder de to ordninger også
meget om hinanden, der er dog lidt flere enlige og enlige forsørgere i gruppen af revalidender.
Sygedagpengemodtagerne tjente før forløbets start væsentligt mere end revalidenderne, og det
viser sig som forventet også, at hovedparten af sygedagpengemodtagerne var selvforsørgende 1
og 2 år inden sygedagpengeforløbets begyndelse. Revalidenderne tjente i året før forløbets start
dog væsentligt mere end kontanthjælpsmodtagerne gjorde før deres forløb startede. Kontanthjælpsmodtagerne havde i gennemsnit en bruttoindkomst på godt det halve af revalidenderne.
Revalidenderne har betydelige flere lægebesøg og sengedage med relevante diagnoser 46, når man
sammenligner med kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere. I gennemsnit søgte revalidenderne fra år 2013 læge 14,2 gange i 2012, hvilket er markant flere end kontanthjælpsmodtagerne og sygedagpengemodtagerne. Det samme billede findes, når man undersøger antal sengedage på hospitalerne, hvor revalidenderne har et højere antal end modtagere af de to andre ydelser.

46

Relevante diagnoser er: Med relevante diagnosekoder menes alle undtagen diagnosekoder, der er relateret med kontakt med syge-

husvæsenet med henblik på undersøgelser (fx risiko for smitsomme sygdomme) eller kode1)r vedr. graviditet, fødsel og barsel.
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Tabel 5: Sammenligning af revalidender med kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere,
2013

Køn
Kvinder
Mænd
Etnisk baggrund
Dansk
Vestlig indvandrer/efterkommer
Ikke-vestlig indvandrer/efterkommer
Alder
Under 25 år
25 til 29 år
30 til 50 år
50 + år
Højst fuldførte uddannelse året før forløbet påbegyndes
Grundskole/gymnasial
Erhvervsfaglig uddannelse
Kort videregående
Mellemlang videregående
Lang videregående
Bruttoindkomst året før forløbet påbegyndes (DKK)
Lønindkomst året før forløbet påbegyndes (DKK)
Alder (år)
Andel enlige (pct.)
Andel enlige forsørgere (pct.)
Andel, der har børn i husstanden (pct.)
Selvforsørgelsesgrad, 1 år før
Selvforsørgelsesgrad, 2 år før
Selvforsørgelsesgrad, 10 år før
Gns. antal besøg hos egen læge året før
Andel med mindst 10 besøg hos egen læge året før
Andel med mindst en sengedag med relevant diagnose
året før
Gns. antal sengedag med relevant diagnose året før

Revalidering

Kontanthjælp

Sygedagpenge

57%
43%

44%
56%

56%
44%

93%
2%
5%

82%
3%
15%

91%
3%
6%

7%
15%
62%
16%

45%
13%
32%
10%

11%
11%
49%
28%

42%
44%
3%
10%
2%
220.354
89.316
39
42%
13%
53%
9%
28%
62%
14,18
57%
18%

74%
19%
2%
4%
1%
121.396
55.696
31
60%
15%
40%
41%
40%
55%
8,92
25%
10%

34%
41%
4%
16%
5%
300.919
251.181
41
32%
8%
50%
76%
74%
71%
8,18
24%
7%

3,01

2,04

1,8

Kilde: DREAM og forskellige registre fra Danmarks Statistik.

4.3

Karakteristika for revalideringsforløb
I dette afsnit undersøges karakteristika i forhold til revalideringsforløbet og typen af revalidering.
Der er fra 2007 til 2013 sket en ændring i anvendelse af revalideringstyperne.
Figur 7 nedenfor illustrerer, at der har været en betydelig stigning i andelen af uddannelsesrevalidering. I 2013 udgjorde uddannelsesrevalidering 43 pct. af alle forløb mod 28 pct. i 2007. Ligeledes er der sket en stigning i andelen af påbegyndte virksomhedsrettede forløb i både den offentlige og i den private sektor, hvor andelen er steget fra henholdsvis 7 og 13 pct. i 2007 til
henholdsvis 13 og 23 pct. i 2013.
Denne udvikling modsvares af et fald i passiv47 revalidering samt øvrig vejledning og opkvalificering. Uddannelsesrevalidering efterfulgt af privat virksomhedsrettet revalidering er i dag, de to
primære revalideringsforløb, mens vejledning og opkvalificering anvendes i mindre grad.

47

Når en borger har fået tilkendt revalidering og udarbejdet en jobplan er der lagt planer for, hvad borgeren skal deltage i. Der er

derfor ikke tale om længerevarende uplanlagte passive perioder, men om perioder hvor man fx har afsluttet et forløb under revalideringen og afventet at kunne påbegynde et nyt.

Evaluering af revalideringsordningen

27

En vigtig note er, at på trods af uddannelsesrevalidering og privat virksomhedsrevalidering udgør
en stigende andel af revalideringsforløbene, jf. Figur 7 nedenfor, er antallet af påbegyndte forløb
for begge revalideringstyper fortsat faldet. Uddannelsesrevalidering er faldet ca. 20 pct., mens
private virksomhedsrettede forløb blot er faldet 2 pct., dog er faldet fra 2008 13 pct.
Figur 7: Forløbstype, udvikling 2007-2013 (andel af påbegyndte revalideringsforløb)
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Note: Forløbstypen er opgjort som den primære ydelse i forløbet. Den primære ydelse er den ydelse, som udgør størstedelen
af revalideringsforløbet. DREAM-databasen indeholder kun data vedr. forløbstype fra 2007. Derfor er der kun medtaget data
fra 2007 til 2013. Passiv revalidering (760), øvrig vejledning og opkvalificering (763), uddannelsesrevalidering (764), privat
virksomhedsrettet revalidering (765, 767) og offentlig virksomhedsrettet revalidering (766, 768).
Kilde: DREAM.

Tallene peger derved på, at kommunerne i dag anvender revalideringsordningen mere målrettet i
form af færre passive forløb, men det dog vigtigt at være opmærksom på betydningen af passiv
revalidering i forhold til at kunne drage sådan en konklusion.
En mulig forklaring på, at passiv revalidering falder markant, er forbedringer i kommunernes
registreringspraksis. Indtil 2007 blev alle revalideringsforløb registreret på passivkoden, men
med indførelse af skellet mellem aktiv og passiv og de dertilhørende refusioner skal alle forløb
registreres i henhold til revalideringstypen for at få den højere refusion. Fra andre ydelsesområder på beskæftigelsesområdet er det velkendt, at det tager tid, før nye registreringspraksisser er
helt implementeret.
Fjernes de passive revalidender fra opgørelsen, er resultatet, jf. Figur 8, at uddannelsesrevalidering i 2013 udgør halvdelen af alle revalideringsforløb, mens de private virksomhedsrettede forløb er næsten 30 pct. af alle revalideringsforløb.
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Figur 8: Forløbstype, udvikling 2007-2013 uden passive (andel af påbegyndte revalideringsforløb)
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Note: Forløbstypen er opgjort som den primære ydelse i forløbet. Den primære ydelse er den ydelse, som udgør størstedelen
af revalideringsforløbet. DREAM-databasen indeholder kun data vedr. forløbstype fra 2007. Derfor er der kun medtaget data
fra 2007 til 2013. Øvrig vejledning og opkvalificering (763), uddannelsesrevalidering (764), privat virksomhedsrettet revalidering (765, 767) og offentlig virksomhedsrettet revalidering (766, 768).
Kilde: DREAM.

Status for uddannelsesrevalidering
I det følgende kortlægges uddannelsesadfærden fra 2002 til 2012 for den samlede gruppe af
revalidender48. Uddannelsesrevalidering er den hyppigst anvendte revalideringstype med 50 pct.
af alle revalideringsforløb. De største undergrupper i uddannelsesrevalidering er ordinær uddannelse, mens voksen- og efteruddannelse udgør en mindre gruppe. Det er meget få revalidender,
som begynder på både en ordinær uddannelse og en voksen- eller efteruddannelse.
Langt de fleste påbegyndte uddannelsesforløb gennemføres. 83 pct. af de forløb, som blev igangsat i 2012, blev gennemført, mens kun 11 pct. blev afbrudt undervejs, jf. Tabel 6. Antallet af
afbrudte forløb er blevet reduceret betydeligt fra 2006, hvor det var hvert femte forløb, der blev
afbrudt, til i 2012 at være kun ca. hvert tiende forløb.
Tabel 6: Status for forløb med påbegyndt uddannelsesforløb, 2007-2012 (procent af påbegyndte forløb)

2002
Gennemførte
Stadig i gang
Afbrudt

83%
0%
17%

2003
81%
0%
19%

2004
81%
0%
19%

2005
80%
0%
20%

2006
80%
0%
20%

2007
81%
0%
18%

2008
82%
1%
17%

2009
85%
0%
15%

2010

2011

86%
1%
13%

86%
2%
12%

2012
83%
6%
11%

Kilde: DREAM, elevregistret og registret over voksen- og efteruddannelse.

De ordinære uddannelsesforløb afbrydes i højere grad end forløb på voksen-/efteruddannelse, jf.
Tabel 7. Det hænger formodentligt sammen med, at forløbene er længere end voksen- eller efteruddannelsesforløbene og ofte stiller større krav til revalidendens boglige kvalifikationer.

48

Analysens registerdata indeholder først uddannelsesdata fra 2002 og fremefter, derfor medtages 1999-2001 ikke. 2013 medtages

ikke, da der er mange uafsluttede forløb, hvilket medfører, at status for forløbet ikke umiddelbart kan kortlægges.
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Tabel 7: Status for forløb med påbegyndt ordinær uddannelse, 2002-2012 (procent)

2002
Gennemførte
Stadig i gang
Afbrudt

2003

78%
0%
22%

2004

74%
0%
26%

2005

75%
0%
25%

2006

75%
0%
25%

2007

72%
0%
28%

2008

75%
1%
25%

2009

73%
1%
26%

2010

77%
1%
22%

2011

76%
2%
22%

2012

75%
6%
19%

67%
15%
18%

Kilde: DREAM, elevregistret og registret over voksen- og efteruddannelse.

Gennemførelsesprocenten er høj for voksen-/efteruddannelsesforløbene, hvor 94 pct. af de påbegyndte forløb i 2012 blev gennemført, mens kun 6 pct. af forløbene blev afbrudt undervejs, jf.
Tabel 8. Gennemførelsesprocenten for voksen-/efteruddannelsesforløbene har siden 2009 været
stabilt høj på over 90 pct., hvilket ikke mindst skyldes, at mange af forløbene er korte. AMUkurserne varede i 2012 i gennemsnit eksempelvis blot 5 dage.
Tabel 8: Status for forløb med påbegyndt voksen- eller efteruddannelse, 2002-2012 (procent)

2002
Gennemførte
Stadig i gang
Afbrudt

2003

85%
0%
15%

2004

84%
0%
16%

2005

83%
0%
17%

2006

83%
0%
17%

2007

83%
0%
17%

2008

83%
0%
16%

2009

86%
0%
14%

2010

90%
0%
10%

2011

92%
0%
7%

2012

93%
0%
7%

94%
0%
6%

Kilde: DREAM, elevregistret og registret over voksen- og efteruddannelse.

Typen af uddannelsesrevalidering
I det følgende beskrives de ordinære uddannelsesforløb samt voksen- og efteruddannelsesforløbene nærmere. Først kortlægges typen af uddannelse for de to grupper, hvorefter uddannelsesvarigheden beskrives.
Hovedparten af ordinære uddannelsesforløb i 2012 var erhvervsfaglige, jf. Tabel 9. En fjerdedel
var mellemlange videregående uddannelser, mens hvert sjette forløb omhandler korte videregående uddannelser. Der er meget få af de korteste forløb på grundskole- eller gymnasieniveau, og
meget få af de længste uddannelsesforløb på længere videregående uddannelser. Fraværet af de
korteste uddannelser kan hænge sammen med, at kommunerne i høj grad anvender revalideringsordningen til borgere, hvor der kan lægges en langsigtet plan, der indebærer en kompetencegivende uddannelse ved afslutning af forløbet. Fraværet af de længere videregående uddannelser er formentlig et resultat af, at uddannelserne stiller store boglige krav til borgerne samt er
økonomiske omkostningsfulde for kommunen i form af uddannelsesbetalinger.
Tabel 9: Forløb med påbegyndt ordinær uddannelse: uddannelsestype, 2002-2013 (andel af alle forløb)

Grundskole/gymnasial
Erhvervsfaglig udd.
KVU
MVU
LVU

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

4%
51%
8%
33%
5%

4%
49%
8%
34%
5%

4%
53%
7%
32%
5%

4%
51%
10%
31%
4%

3%
58%
9%
26%
3%

3%
58%
11%
25%
4%

3%
59%
10%
24%
3%

3%
60%
10%
24%
2%

3%
59%
10%
25%
3%

4%
57%
12%
26%
1%

3%
60%
13%
23%
2%

Note: KVU: kort videregående uddannelse, MVU: mellemlang videregående uddannelse, LVU: lang videregående uddannelse.
Kilde: DREAM, elevregistret og registret over voksen- og efteruddannelse.

Både de erhvervsfaglige uddannelsesforløb og forløb, hvor der påbegyndes en mellemlang videregående uddannelse, er blevet kortere siden 2002, jf. Tabel 10. De erhvervsfaglige forløb er i
gennemsnit blevet 66 dage kortere, svarende til 13 pct., mens forløb, hvor der påbegyndes en
mellemlang videregående uddannelse, er blevet 86 dage kortere, svarende til 8 pct. Omvendt er
forløb, hvor der påbegyndes en kort videregående uddannelse, blevet væsentligt længere.
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Tabel 10: Varighed af forløb med påbegyndt ordinær uddannelse: uddannelsestype, 2002-2013 (gns.
antal dage)

Grundskole/Gymnasium
Erhvervsfaglig udd.
KVU
MVU
LVU

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

264
517
511
1.121
1.351

321
539
603
1.108
1.127

300
550
623
1.132
1.246

314
548
648
1.145
1.211

318
536
662
1.122
1.183

327
529
644
1.130
1.159

316
484
661
1.101
996

323
457
664
1.073
1.073

318
445
625
1.047
928

343
451
646
1.035
894

Note: KVU: kort videregående uddannelse, MVU: mellemlang videregående uddannelse, LVU: lang videregående uddannelse.
Kilde: DREAM, elevregistret og registret over voksen- og efteruddannelse.

I forhold til voksen- og efteruddannelse modtager revalidenderne i vid udstrækning AMU-kurser,
som står for ca. halvdelen af alle påbegyndte voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den resterende del omfatter HF (13 pct.), almen voksenuddannelse (AVU) (7 pct.) samt en række andre uddannelser, som hver især kun udgør få procent af voksen- eller efteruddannelsesforløbene (34
pct.). Der har i perioden været en markant vækst i anvendelsen af AMU-forløb, der i 2012 udgjorde 46 pct. af alle påbegyndte voksen- eller efteruddannelsesforløb mod bare 17 pct. i 2002,
jf. Tabel 11.
Tabel 11: Forløb med påbegyndt voksen- eller efteruddannelse: uddannelsestype, 2002-2013 (andel af
alle forløb)

FVU
AVU
HF
Ordblindeundervisning
Danskundervisning for
udlændinge
Højskoler mv.
AMU
Fag fra rene voksenudd.
Fag fra primære udd.
Øvrige fag
Diplom
Master
HD/ED
Øvrige

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

7%
19%
21%
0%
4%

7%
15%
20%
0%
7%

7%
16%
20%
0%
1%

7%
13%
19%
1%
1%

7%
12%
16%
2%
1%

7%
11%
14%
3%
1%

6%
11%
15%
3%
1%

5%
11%
15%
4%
1%

5%
8%
16%
4%
1%

6%
10%
17%
4%
1%

4%
7%
13%
4%
1%

2%
17%
9%
3%
8%
0%
1%
0%
8%

2%
20%
6%
3%
4%
2%
1%
0%
13%

2%
28%
4%
2%
4%
3%
1%
0%
12%

1%
35%
4%
2%
5%
3%
1%
0%
9%

1%
40%
2%
1%
5%
3%
1%
0%
10%

1%
36%
3%
1%
7%
4%
1%
0%
12%

1%
39%
3%
1%
5%
4%
0%
0%
11%

1%
36%
3%
1%
5%
4%
0%
0%
12%

1%
37%
3%
1%
4%
4%
0%
0%
14%

2%
35%
3%
2%
5%
4%
0%
0%
12%

1%
46%
4%
2%
5%
4%
1%
0%
8%

Note: FVU: forberedende voksenuddannelse, AVU: almen voksenuddannelse, højskoler mv. omfatter ungdomshøjskoler,
folkehøjskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler.
Kilde: DREAM, elevregistret og registret over voksen- og efteruddannelse.

Siden 2002 er voksen- og efteruddannelsesforløbene blevet kortere. Det gælder med enkelte
undtagelser uanset typen af voksen- og efteruddannelse. Det gennemsnitlige AMU-forløb varede
eksempelvis i 2012 ca. 5 dage mod 15 dage i 2002, svarende til et fald på 67 pct., jf. Tabel 12.
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Tabel 12: Varighed af forløb med påbegyndt voksen- eller efteruddannelse: uddannelsestype, 2002-2013
(gns. antal dage)

FVU
AVU
HF
Ordblindeundervisning
Danskundervisning for
udlændinge
Højskoler mv.
AMU
Fag fra rene voksenudd.
Fag fra primære udd.
Øvrige fag
Diplom
Master
HD/ED
Øvrige

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

139
172
306
.
30

137
168
306
140
32

130
162
294
91
183

112
139
290
93
149

95
133
273
87
250

101
123
267
103
145

103
117
256
91
157

102
120
251
91
172

96
122
254
82
98

112
115
252
90
128

84
121
231
81
121

153
15
93
113
106
148
220
267
336

147
13
95
91
72
155
226
200
359

138
14
111
109
97
129
182
246
302

163
15
104
78
75
125
207
268
292

147
19
98
75
58
117
189
364
276

108
10
90
79
58
113
151
252
288

107
12
110
94
66
120
168
225
302

97
7
95
251
84
113
192
162
278

45
7
92
215
94
119
171
182
257

30
6
100
189
89
133
243
.
210

28
5
78
126
69
100
182
211
171

Note: FVU: forberedende voksenuddannelse, AVU: almen voksenuddannelse, højskoler mv. omfatter ungdomshøjskoler,
folkehøjskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler.
Kilde: DREAM, elevregistret og registret over voksen- og efteruddannelse.

4.4

Forrevalidering
I dette afsnit undersøges forrevalidering, der anvendes som et for-forløb til revalideringen. I afsnittet trækkes paralleller til revalideringsordningen, men afsnittet har fokus på forrevalidering
som en selvstændig ydelse.
Forrevalidering er blevet reduceret kraftigt i anvendelse de seneste år. Udviklingen har været den
samme som for revalideringsordningen, hvilket også er forventet, da forrevalideringen i sin natur
er den forberedende del af revalideringen. Antallet af påbegyndte forrevalideringsforløb er faldet
fra ca. 8.900 i 2002 til ca. 1.200 i 2013 – et fald på ca. 87 pct., jf. Figur 9 nedenfor. Med en enkelt undtagelse er antallet af påbegyndte forløb faldet hvert eneste år siden 1999.
Et vigtigt opmærksomhedspunkt for dette afsnit om forrevalidering er, at det kun er data for
kontanthjælpsmodtagere. I registreringen af data i DREAM og jobindsats.dk er forrevalidering
udelukkende borgere, der kommer fra kontanthjælp. Der findes forrevalidering for sygedagpengemodtagere, men den foregår som en del af deres sygedagpengeforløb og tæller derfor ikke
med her.
Figur 9: Udvikling i antal påbegyndte forrevalideringsforløb, 1999-2013
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Kilde: DREAM.
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Faldet i antal påbegyndte forløb afspejler sig også i antallet af personer på forrevalidering. I 2013
var ca. 3.000 på forrevalidering mindst en uge i løbet af året, svarende til et fald på 85 pct. i
forhold til 1999, hvor 19.900 personer var på ordningen, som vist i nedenstående Figur 10.
Figur 10: Antal personer på forrevalidering, 1999-2013
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Note: Antal personer, hvor forrevalideringsordningen i mindst 1 uge det pågældende år har udgjort borgerens primære
forsørgelsesgrundlag.
Kilde: DREAM

De tilbageværende forrevalideringsforløb er til gengæld blevet længere siden 1999. Forløbsvarigheden steg fra i gennemsnit 45 til 58 uger fra 1999 til 2011, jf. Figur 11. Længden af forløbene
har dog været faldende siden 2009, hvor varigheden af det gennemsnitlige forløb var 63 uger.
Det tyder således på, at kommunerne anvender forrevalideringen mere målrettet, så de forrevalideringsforløb, de faktisk igangsætter, har et klarere sigte i forhold til at opnå kompetencer, inden revalideringsforløbet igangsættes. Det kan også være udtryk for, at borgerne har fået flere
komplekse problemstillinger, der kræver et længere for-forløb.
Figur 11: Gennemsnitlig varighed af forrevalideringsforløb, 1999-2012
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Kilde: DREAM.

Udviklingen skal tilskrives en stigning i andelen af meget lange forrevalideringsforløb. Der er
blevet dobbelt så mange forløb, som strækker sig over 103 uger eller mere. Samtidig er andelen
af de helt korte forløb faldet. Andelen af forløb på maksimalt 8 uger (0-4 uger og 5-8 uger) er i
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perioden faldet med over en tredjedel. Udviklingen i den gennemsnitlige varighed er vist Tabel 13
nedenfor.
Tabel 13: Gennemsnitlig varighed af påbegyndte forrevalideringsforløb, 1999-2011 (andel af samtlige
forløb)

0-4
uger
5-8
uger
9-26
uger
27-52
uger
53-79
uger
80102
uger
103+
uger

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

8%

10%

9%

9%

11%

7%

8%

7%

6%

6%

4%

5%

4%

8%

9%

9%

8%

8%

6%

7%

7%

6%

5%

5%

5%

6%

32%

35%

33%

33%

31%

29%

27%

29%

32%

30%

24%

28%

27%

24%

22%

21%

24%

21%

23%

25%

23%

22%

22%

23%

22%

22%

11%

10%

11%

12%

11%

13%

13%

13%

11%

10%

13%

13%

12%

5%

4%

5%

4%

6%

8%

6%

7%

6%

7%

9%

7%

7%

11%

10%

12%

10%

12%

14%

14%

14%

16%

21%

21%

19%

22%

Note: Tabellen omfatter både afsluttede og ikke-afsluttede forløb. Da en stor del af de forløb, der er påbegyndt i 2012, 2013
og 2014, endnu ikke er afsluttet, kan den endelige varighed af disse forløb ikke fastlægges. Der er derfor kun medtaget
forløb frem til 2011. De påbegyndte revalideringsforløb omfatter virksomhedsrettet revalidering i den offentlige eller i den
private sektor, uddannelsesrevalidering, vejledning og opkvalificering samt passiv revalidering.
Kilde: DREAM.

Modtagere af forrevalidering
Den typiske forrevalidend i 2013 er en mand med dansk baggrund på ca. 27 år. Hans
uddannelses-mæssige baggrund er grundskolen eller en gymnasial uddannelse og tjente ca.
90.000 kr., hvoraf ca. 5.000 kr. er lønindkomst, i året inden forrevalideringen. Han har ikke
været selvforsørgende årene inden han kom på forrevalideringsordningen. Forrevalidenden bor
desuden alene og har ingen børn.
Forrevalidenderne er med andre ord yngre end revalidenderne, de er dårligere uddannet, og de
tjener væsentligt mindre end revalidenderne – i gennemsnit under det halve. Desuden er der
forholdsmæssigt flere mænd end kvinder. Årsagen til disse forhold er, at forrevalidender kommer
fra kontanthjælp modsat revalidender, hvor den største gruppe er sygedagpengemodtagere.
Borgere på kontanthjælp har flere sociale problemstillinger, lavere uddannelsesniveau og
begrænset indtægt.
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Tabel 14: Karakteristik af forrevalidenderne, 2003, 2008 og 2013

Køn
Kvinder
Mænd
Etnisk baggrund
Dansk
Vestlig indvandrer/efterkommer
Ikke-vestlig indvandrer/efterkommer
Alder
Under 25 år
25 til 29 år
30 til 50 år
50 + år
Højst fuldførte uddannelse året før forløbet påbegyndes
Grundskole/gymnasial
Erhvervsfaglig uddannelse
Kort videregående
Mellemlang videregående
Lang videregående
Bruttoindkomst året før forløbet påbegyndes (DKK)
Lønindkomst året før forløbet påbegyndes (DKK)
Alder (år)
Andel enlige (pct.)
Andel enlige forsørgere (pct.)
Andel, der har børn i husstanden (pct.)
Selvforsørgelsesgrad, 1 år før
Selvforsørgelsesgrad, 2 år før
Selvforsørgelsesgrad, 10 år før

2003

2008

2013

56%
44%

54%
46%

47%
53%

81%
2%
17%

84%
2%
14%

88%
2%
11%

37%
18%
41%
4%

47%
11%
34%
7%

60%
15%
22%
4%

81%
14%
1%
3%
1%
93.369
10.595
30,5
63%
21%
49%

83%
12%
1%
2%
1%
90.564
11.158
29,7
56%
19%
54%
16%
19%
47%

88%
9%
0%
2%
0%
89.654
5.148
26,6
62%
19%
48%
14%
16%
43%

12%
17%
60%

Kilde: DREAM og forskellige registre fra Danmarks Statistik.

4.5

Kommunal variation i brug af revalidering
Dette afsnit har til formål at præsentere omfanget af kommunal variation i brugen af revalideringen. Afsnittet sætter fokus på at illustrere variationen kommunerne imellem, mens kapitel 5 går
dybere ind i at forklare denne.
Data i dette afsnit er angivet som et gennemsnit for to perioder, hhv. årene 2008-2010 og årene
2011-2013. Ved at anvende en treårig periode tages højde for udsving de i enkelte år, hvilket
giver et mere solidt udgangspunkt for at sammenligne kommunal variation.
Perioden 2008-2010 anvendes til at sammenligne kommunal variation, når det handler om revalideringsforløbene, da der er en stor andel af forløbene i 2011-2013, som ikke er afsluttede og
dermed ikke vil give et retvisende billede. Perioden 2011-2013 anvendes derimod, når det handler om revalidenderne, da det giver det seneste og opdaterede billede af, hvem får tilkendt revalidering.
På tværs af kommunerne er der stor forskel på antallet af revalideringsforløb. Der er som forventet en klar sammenhæng mellem kommunens indbyggertal og det faktiske antal revalideringsforløb, hvor København har flest forløb og Fanø færrest. En mere interessant opgørelse er derfor,
hvor stor antallet af revalideringsforløb er pr. indbygger. Her er billedet, jf. Figur 12, at Thisted
har flest forløb pr. indbygger efterfulgt af Esbjerg, Odder og Rødovre. I den anden ende af skalaen har Tårnby, Gladsaxe og Furesø færrest revalideringsforløb pr. indbygger.
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Der er på tværs af kommunerne store forskelle i, hvor meget revalideringsordningen anvendes,
og der er flere tilfælde med sammenlignelige nabokommuner, hvor den ene anvender revalidering mere end dobbelt så meget som den første. Der til gengæld ingen tydelig sammenhæng
med kommunens størrelse målt i indbyggertal og antallet af revalideringsforløb er på tværs af
kommunerne. Nogle store kommuner anvender revalideringen i høj grad, mens andre store
kommuner ikke gør. Det samme gør sig gældende for de mellemstore og de små kommuner.
Figur 12: Antal revalideringsforløb pr. titusinder indbyggere i kommunerne (antal gennemsnitlige forløb
2008-2010 pr. kommune set i forhold til det gennemsnitlige antal indbyggere i samme periode)

Antal revalideringsforløb pr. 10.000
indbyggere

35,0

30,0

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0
Kommuner
Note: For kommunerne anvendes det gennemsnitlige indbyggertal 2008-2010. Landsgennemsnittet er angivet med rød
farve.
Kilde: DREAM.

Der er ingen observerbar sammenhæng mellem kommunernes rammevilkår og deres anvendelse
af revalideringsordningen. Der er stor spredning internt i klyngerne, således der kan findes jobcentre i samme klynge, der anvender revalideringsordningen i høj grad og jobcentre, der kun
anvender revalideringsordningen i begrænset omfang. Der er ikke gennemført statistiske kontrol.
Variationen på tværs af kommunerne findes i nogen grad også i forhold til varigheden af revalideringsforløbet. De korteste forløb findes i Sorø med gennemsnitligt 30 dage pr. forløb, mens Dragør udgør det andet yderpunkt med 147,5 dage pr. forløb. Gennemsnittet er på 70,8 dage pr.
revalideringsforløb, og langt hovedparten af kommunerne fordeler sig i intervallet 60–90 dage pr.
forløb.
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Figur 13: Gennemsnitlig varighed for afsluttede revalideringsforløb (Gennemsnitligt antal dages forløb
for revalidenderne som gennemsnit af tallene for 2008-2010 pr. kommune)
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130,0
120,0
110,0
100,0
90,0
80,0
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50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Kommuner
Note: Tabellen er for alle kommuner ekskl. Læsø, hvor der ikke er oplysninger om gennemsnitlig varighed af afsluttede
forløb. Landsgennemsnittet er markeret med en rød farve.
Kilde: DREAM.

Undersøges anvendelsen af uddannelsesrevalidering, er variationen på tværs af kommunerne
enorm. Nogle kommuner, fx Struer, Morsø og Vejen, anvender ikke uddannelsesrevalidering,
mens Stevns, Gladsaxe, Ballerup og Varde i mere end 80 pct. af tilfælde anvender uddannelsesrevalideringen. Der skal tages højde for, at der kan være forskelle på tværs af kommunerne i
registreringspraksis, særligt med baggrund i ændringen fra registreringen af alle revalideringsforløb på passivkoden indtil 2007. Selvom der måtte være forskel i registreringspraksis, er variationen i anvendelsen af uddannelsesrevalidering fortsat betydelig.
Figur 14: Uddannelsesrevalidering som andel af alle revalideringsforløb (antal revalideringsforløb, hvor
uddannelsesrevalidering er den primære type set i forhold til alle revalideringsforløb 2008-2010)

Uddannelsesrevaliderings andel af
alle revalideringsforløb

100%
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70%
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50%
40%
30%
20%
10%
0%
Kommuner
Note: Andelen er beregnet ud fra antallet af revalideringsforløb, hvor uddannelsesrevalidering er angivet som primær type.
Den primære ydelse er den ydelse, som udgør størstedelen af revalideringsforløbet. Data er angivet som gennemsnit af
årene 2008-2010. Ærø, Fanø og Læsø er frasorteret pga. for få forløb. I tabellen er landsgennemsnittet angivet med rød
farve.
Kilde: DREAM.
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En hypotese har været, hvorvidt der er sammenhæng mellem et lavt uddannelsesniveau i kommunen og en høj anvendelse af uddannelsesrevalidering. Denne sammenhæng eksisterer dog
ikke, når man analyserer på tværs af kommunerne, jf. Figur 33 i bilag.
På tværs af kommunernes er der begrænset spredning i alder. Mere end 90 pct. af kommunerne
ligger inden for en gennemsnitsalder mellem 33 år til 43 år.
Figur 15: Gennemsnitsalder for revalidenderne i kommunerne (gennemsnitsalder i år, 2011-2013)

45,0
43,0

Gennemsnitsalder i år

41,0
39,0
37,0
35,0
33,0
31,0
29,0
27,0
25,0
Kommuner
Note: I tabellen er landsgennemsnittet angivet med rød farve.
Kilde: DREAM.

På tværs af kommunerne er der stor variation i, hvor borgerne kommer fra inden revalideringsforløbet. Den primære ydelse er sygedagpenge med et landsgennemsnit på 59 pct. Men som
Figur 16 viser, er spændet mellem kommunerne betydeligt. I Dragør, Frederikshavn og IkastBrande kommer næsten alle revalidender fra sygedagpenge, mens de udgør mindre end en fjerdedel i Faaborg-Midtfyn, Allerød og Ishøj.
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Figur 16: Andelen af revalidender i kommunen, som forud for revalideringsforløbets start var på sygedagpenge (2011-2013)
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fra sygedagpenge
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40%
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Note: I tabellen er landsgennemsnittet angivet med rød farve.
Kilde: DREAM.

Det er de færreste revalidender, der var selvforsørgende året inden de begyndte på revalideringsforløbet. I nogle kommuner er det ingen eller få procent, fx Frederikshavn, Solrød og Morsø.
I andre kommuner, såsom Herning, Rudersdal og Gladsaxe, var andel af selvforsørgere mellem
25-35 pct.
Figur 17: Andelen af revalidender i kommunen, som var selvforsørgende året inden revalideringsforløbets start (2011-2013)

Andel af revalidender som var selvforsøgende
året inden revalideringens start

40%
35%
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25%
20%
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10%
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Kommuner

Note: I tabellen er landsgennemsnittet angivet med rød farve.
Kilde: DREAM.
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Ovenstående afsnit viser, at der er stor variation på tværs af kommunerne i forhold til anvendelse af revalideringsordningen, og hvordan ordningen anvendes. Nogle kommuner anvender udelukkende uddannelsesrevalidering, mens andre primært anvender virksomhedsrettet revalidering.
Der er ingen sammenhænge på tværs af kommunerne, der forklarer variationen. Eksempelvis er
der både store kommuner, der anvender revalideringsordningen i høj grad, men også store
kommuner som anvender revalideringsordningen i begrænset omfang. Kapitel 6 går dybere ind i
forklaringer på den store kommunale variation.
4.6

De kommunale udgifter til revalidering
Udgifterne til revalidering er over de seneste 10 år faldet til under halvdelen af det oprindelige
niveau. Faldet i udgifterne afspejler faldet i antallet af borgere på revalidering.
Særligt de statslige udgifter er reduceret, og de udgør i dag kun ca. en tredjedel af, hvad de
gjorde i 2004. De kommunale udgifter er ligeledes reduceret betydeligt (ca. 40 pct.), dog ikke i
samme grad som de statslige. Forholdet mellem de kommunale og de statslige udgifter har ligeledes ændret sig, således de i 2013 hver udgjorde ca. halvdelen af de samlede udgifter. Ændringen er en konsekvens af tilpasning af refusionerne i 2011. Indtil 2011 udgjorde statens udgifter
to tredjedel af de samlede offentlige udgifter.
Tabel 15: Udgifter til revalideringsordningen fra 2004-2013 i mio. DKK (i faste priser)
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Totale offentlige udgifter

3.802

3.690

3.512

3.124

2.786

2.661

2.507

2.196

1.865

1.653

Statslige udgifter

2.471

2.393

2.277

2.025

1.805

1.723

1.625

1.070

946

846

Kommunale
udgifter

1.332

1.297

1.235

1.099

982

938

882

1.126

919

807

65,0

64,9

64,8

64,8

64,8

64,8

64,8

48,7

50,7

51,2

35,0

35,1

35,2

35,2

35,2

35,2

35,2

51,3

49,3

48,8

Andel af statslige udgifter i
% af total
Andel af kommunale udgifter i % af total

Kilde: Jobindsats.dk.

Figur 18 nedenfor viser udviklingen i udgifterne til revalideringsordningen over de seneste 10 år,
og figuren giver et entydigt billede af faldende udgifter.
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Figur 18: Totale udgifter til revalideringsordningen 2004-2013 (faste priser i mio. DKK)
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Kilde: Jobindsats.dk

Som Figur 19 nedenfor illustrerer, har gennemsnitsudgifterne pr. forløb, i modsætning til de totale udgifter ovenfor, været næsten konstante over de seneste 10 år. Der har været en svag stigning på ca. 4.500 kr. pr. forløb fra 2004 til 2013, svarende til en stigning på ca. 4 pct., når der er
kontrolleret for pris og lønregulering.
Figur 19: Udvikling i gennemsnitlige udgifter pr. revalideringsforløb i tusind kroner for alle kommuner,
2004-2013 (faste priser)
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Kilde: Jobindsats.dk.

De stabile gennemsnitsudgifter på landsplan dækker over betydelig variation på tværs af kommunerne, jf. Tabel 16. I flere af årene er de kommuner med højeste pris pr. forløb mere end tre
gange så dyre som de billigste.
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Tabel 16: Udgifter pr. revalideringsforløb fra 2004-2013 (faste priser i tusind kroner)
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Gennemsnitlige
udgifter pr.
forløb

113,4

114,2

115,4

118,5

115,7

118,7

121,8

122,6

119,0

118,7

Højeste udgifter pr. forløb

139,0

138,7

140,7

137,5

137,4

197,7

212,0

159,4

161,4

145,7

Laveste udgifter pr. forløb

31,5

70,6

18,4

92,4

55,6

75,5

70,0

96,6

47,7

38,7

Faktor mellem
laveste og
højeste udgifter pr. forløb

4,4

2,0

7,6

1,5

2,5

2,6

3,0

1,6

3,4

3,8

Kilde: Jobindsats.dk.

Der er dog forholdsvis store udsving mellem ydergrupperne med mere end 140.000 kr. pr. forløb
i gennemsnit i fx Lemvig, Guldborgsund, Norddjurs, Faxe og Sønderborg. I den anden ende med
udgifter fra 90.000 kr. pr. forløb og derunder er Ringsted, Tønder og Struer. De to billigste kommuner er Brøndby (60.100 kr. pr. forløb) og Fanø (38.700 kr. pr. forløb), men disse to kommuner må betragtes som outliers. Prisen pr. forløb afspejler den anvendte af revalideringstype og
derved, hvor meget refusion, der gives samt længden af forløbet.
4.7

Forløbsanalyse – hvor kommer revalidenderne fra, og hvor går de hen?
Analyserne i dette kapitel fokuserer på revalidendernes forsørgelsesgrundlag før og efter revalideringsforløbet. Der er tale om beskrivende analyser, som viser hvordan udviklingen har været
for forskellige grupper og forskellige typer revalidering. Analyserne er baseret på analysens registerdata og bliver underbygget og suppleret med den viden, vi har opnået gennem de kvalitative
dele af evalueringen.
I dette afsnit analyseres først, hvor revalidenderne kommer fra i form af, hvorvidt de har været
på offentlig forsørgelse og i givet fald hvilken. Herefter præsenteres en række analyser af, hvilken forsørgelse revalidender har efter revalideringen.
Da der i dette afsnit er tale om beskrivende analyser, kan vi ikke på baggrund af disse konkludere om der er en kausal sammenhæng eller effekt.
Hvilken forsørgelse kommer revalidender fra?
Undersøges det, hvilke personer der kommer på revalidering, er det langt overvejende borgere
fra offentlig forsørgelse, jf. Figur 20. Omkring 90 pct. af borgerne i 2013 var på offentlig forsørgelse ugen inden revalideringens start, mens de resterende 10 pct. var selvforsørgende. Hovedparten af revalidenderne modtog sygedagpenge, mens hver femte var på kontanthjælp. Selvforsørgerne er halveret siden 1999, mens tilgangen af sygedagpengemodtagere er næsten fordoblet
fra 1999 til 2013.
Figur 20 viser, at på bare syv år fra 2003 til 2009 er andelen af revalidender, der kommer fra
sygedagpenge, næsten fordoblet, idet der dog har været et mindre fald siden 2010. Samtidig er
andelen af tidligere selvforsørgende mere end halveret.

Evaluering af revalideringsordningen

42

Figur 20: Forløbsanalyse: Ydelse i ugen inden revalideringsforløbets start, 1999-2013
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Kilde: DREAM.

Billedet er det samme 1 og 2 år før start på revalideringsforløbet, jf. Figur 31 og Figur 32 i bilag
2.
Revalidendernes forsørgelse efter revalideringen
Undersøges resultatet af revalidering, er billedet, at hovedparten af revalidenderne forlader ordningen til fordel for enten kontanthjælp, dagpenge eller selvforsørgelse, jf. Figur 21 nedenfor.
Som figuren viser, var der i 2011 og 2012 fortsat mange igangværende forløb. Tal fra 2010 viser
dog, at ca. en tredjedel er selvforsørgende efter revalideringsforløbets afslutning, hver femte er
på dagpenge og knap hver femte overgår til kontanthjælp.

Sammenlignet med tidligere er der færre, som efter revalideringsforløbet bliver selvforsørgende
og færre, som overgår til kontanthjælp i 2013, mens der er flere, som overgår til dagpenge eller
andre ydelser.
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Figur 21: Forløbsanalyse: Ydelse ugen efter revalideringsforløbets afslutning, 1999-2012
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Note: Som følge af, at mange forløb påbegyndt i 2013 endnu ikke er afsluttet, er der kun medtaget data frem til 2012.
Kilde: DREAM.

Beskæftigelsesgrad for revalidender
Figur 22 viser, hvor stor en andel af året revalidenderne gennemsnitligt har været beskæftiget i
år 1, 2, 3 og op til 10 år efter revalideringen startede. Der findes der ikke data for alle revalidender i hele perioden. Vi har derfor vist den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad for hver ”årgang” af
revalidender i de år, hvor data eksisterer. Dette er vist ved prikkerne i figuren. Linjen viser gennemsnittet på tværs af alle årgange.
Figur 22: Beskæftigelsesgrad i 1 til 10 år efter forløbets start for alle revalideringsforløb, der er påbegyndt i perioden 2003 til 2013 – opdelt på startår for revalideringen
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Kilde: DREAM

Figuren viser, at der er en stigende beskæftigelsesgrad for borgerne efter afsluttet revalideringsforløb, og denne stigning ophører efter 5 år. De forskellige årgange af revalidender har i store
træk den samme udvikling i beskæftigelsesgraden over tid. Som figuren viser, er der dog mindre
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forskelle mellem beskæftigelsesgraden for de enkelte ”årgange” af revalidender. En forklaring på
disse forskelle er, at gruppen af revalidender har ændret karakter over tid pga. ændringer i lovgivning og praksis.
For at sikre at de resultater, vi finder på baggrund af de tidligere årgange af revalidender, er et
retvisende estimat for revalideringsordningen i dag, udvælger vi de revalidender fra hvert af årene 2003 til 2012, som ligner revalidenderne fra år 2013 mest muligt. Udvælgelsen foregår ved
hjælp af den statistiske metode ”propensity score matching”, som kort fortalt finder de revalidender, som har de samme baggrundsforhold og ydelseshistorik, som revalidenderne anno 2013.
De tekniske forhold i forbindelse med udvælgelsen er beskrevet i bilag 1.
Som det ses af Figur 23, er variationen mellem de enkelte årganges beskæftigelsesgrad blevet
mindre som følge af udvælgelsen. Der er dog stadig forskelle til stede. Disse kan fx skyldes forskelle i konjunkturforhold for de forskellige årgange. I analyserne anvender vi den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad på tværs af årgange (som både repræsenterer perioder med høj- og lavkonjunktur) og forsøger dermed at give et gennemsnitligt billede af beskæftigelsesgraden uanset
konjunktur.
Figur 23: Beskæftigelsesgrad i 1 til 10 år efter forløbets start for alle revalideringsforløb, der er påbegyndt i perioden 2003 til 2013 – opdelt på startår for revalideringen – kun udvalgte revalidender

Gns. beskæftigelsesgrad pr. år

0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

År 6

År 7

År 8

År 9

År 10

N=4.019 forløb pr. ”årgang”.
Kilde: DREAM

Sammenlignes Figur 22 og Figur 23 er der små forskelle. Den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad
på tværs af årgange er stort set uændret i år 1 til 4, mens den ligger en smule lavere i år 5 til 10
end det var tilfældet i Figur 22, hvor alle revalidender fra alle år var med.
I de resterende analyser er det den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad for denne udvalgte gruppe af revalidender, vi ser på. I de analyser, hvor vi ser på den akkumulerede beskæftigelse over
tid, akkumulerer vi over de forskellige årgange. Vi behandler altså kort sagt en revalidend fra
2005 helt på linje med en revalidend fra 2012.
Som Figur 23 viser, er beskæftigelsesgraden for revalidender relativt lav i det første år efter revalideringen er startet. Dette skyldes, at mange revalidender stadig er i gang med deres revalideringsforløb og dermed ikke er i beskæftigelse (den såkaldte ”lock-in-effekt”). De efterfølgende
år stiger beskæftigelsesgraden gradvist indtil den i år 5 efter forløbet er startet etablerer sig på
et niveau mellem 0,25 og 0,30. Dvs. at gruppen af revalidender gennemsnitligt er beskæftiget i
25 til 30 pct. af året fra år 5 efter revalideringen.
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Bag denne gennemsnitlige beskæftigelsesgrad gemmer sig en væsentlig variation mellem de
enkelte revalidender. Som Tabel 17 viser, har en stor del af revalidenderne en beskæftigelsesgrad på 0 – dvs. ingen beskæftigelse i det pågældende år. Fra år 4 til år 10 efter revalideringen
er startet, har omkring 60 til 65 pct. af revalidenderne ingen ordinær beskæftigelse. I samme
periode har mellem 10 og 20 pct. af revalidenderne beskæftigelse hele året. De øvrige revalidender (20 til 25 pct.) er delvist beskæftiget i løbet af året.
Tabel 17: Fordeling på niveauer af beskæftigelsesgrad

Beskæftigelsesgrad

0

]0-0,2[

[0,2-0,4[

[0,4-0,6[

[0,6-0,8[

[0,8-1[

1

År 1

87 %

6%

3%

3%

2%

0%

0%

År 2

75 %

6%

4%

4%

3%

4%

5%

År 3

70 %

6%

4%

4%

3%

5%

9%

År 4

64 %

6%

4%

5%

4%

6%

11 %

År 5

61 %

5%

4%

5%

4%

6%

15 %

År 6

60 %

5%

3%

4%

4%

7%

17 %

År 7

61 %

4%

3%

3%

4%

6%

18 %

År 8

62 %

4%

3%

3%

4%

6%

18 %

År 9

63 %

4%

3%

3%

3%

6%

19 %

År 10

64 %

3%

3%

3%

3%

5%

19 %

Kilde: DREAM

Når mere end 60 pct. af revalidenderne ikke opnår beskæftigelse og derved forbliver på ydelser,
er det interessant at undersøge, hvilke ydelser revalidenderne er på. Tabel 18 viser, hvor stor en
andel af året en gennemsnitlig revalidend er på forskellige ydelser.
Tabel 18: Andel af året på forskellige ydelser

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

År 6

År 7

År 8

År 9

År 10

Beskæftigelse

5%

14%

20%

24%

27%

30%

29%

29%

29%

28%

Førtidspension

1%

3%

6%

9%

12%

14%

17%

18%

20%

21%

Fleksjob

3%

8%

11%

13%

14%

15%

16%

16%

16%

15%

Efterløn

0%

0%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

Sygedagpenge

2%

6%

7%

6%

6%

6%

6%

5%

5%

5%

Kontanthjælp, dagpenge mv.

8%

17%

18%

18%

17%

16%

15%

14%

13%

13%

81%

52%

38%

29%

22%

18%

17%

16%

16%

17%

Andet (herunder revalidering)
Kilde: DREAM

Tabel 18 viser, at revalidenderne i gennemsnit er på revalidering i 81 pct. af det første år, de
påbegynder revalideringen49. I takt med revalidenderne stopper på revalideringsydelsen, overgår
hovedparten af dem til kontanthjælp og a-dagpenge eller beskæftigelse. På længere sigt overgår
en del til permanent forsørgelse i form af fleksjob og førtidspension. Det er bemærkelsesværdigt,
at ti år efter revalideringsforløbet er en gennemsnitlig revalidend på førtidspension 22 pct. af
året.
Tabel 19 nedenfor illustrerer fordelingen i forhold til de permanente ydelser. Hver tredje revalidend overgår til permanent forsørgelse i form af enten førtidspension eller fleksjob.
49

Som ved beskæftigelsesgraden er der også her tale om et gennemsnit, der dækker over en del variation mellem de enkelte revali-

dender.
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Tabel 19: Fordeling af på forskelligt omfang af førtidspension

År 1
Ingen førtidspension i året

År 2

98%

Fuld førtidspension i året
Ingen fleksjob
Fuld fleksjob hele året

År 3

96%

93%

År 4

År 5

År 6

År 7

År 8

År 9

År 10

90%

87%

84%

82%

81%

79%

78%

0%

2%

5%

8%

11%

13%

15%

17%

19%

20%

94%

89%

86%

85%

83%

82%

82%

82%

82%

83%

0%

5%

8%

10%

11%

12%

13%

14%

13%

13%

Kilde: DREAM

Tabel 20 illustrerer, hvor stor en andel af året en gennemsnitlig revalidend med en beskæftigelsesgrad på 0 er på permanent forsørgelse. Det vil sige, at vi udelukkende undersøger revalidender, der ikke er beskæftigelse, og blandt dem, hvor stor en del af året de i gennemsnit er på
permanent fremfor midlertidig forsørgelse. Billedet er, at næsten 60 pct. af de revalidender, der
forbliver på ydelse, ender på permanent forsørgelse.
Tabel 20: Andel af året på hhv. førtidspension og fleksjob – kun personer med en beskæftigelsesgrad på
0 i året

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

År 6

År 7

År 8

År 9

År 10

Førtidspension

0%

3%

8%

14%

19%

24%

27%

30%

32%

33%

Fleksjob

1%

6%

12%

17%

22%

24%

25%

25%

24%

23%

Kilde: DREAM

Ud over beskæftigelsesgraden ser vi på den akkumulerede beskæftigelse. Dvs. det samlede antal
uger, en revalidend har været i beskæftigelse siden forløbet startede. Vi anvender dette som et
supplerende mål, da det kan være mere overskueligt at sammenligne to eller flere grupper ud fra
den akkumulerede beskæftigelse end ud fra beskæftigelsesgraden. Figur 24 viser den gennemsnitlige akkumulerede beskæftigelse for de udvalgte revalidender (herefter betegnet ”revalidenderne”). I figuren har vi ligeledes vist en linje, der angiver fuld beskæftigelse i hvert år (dvs. 52
uger pr. år) som sammenligning.

Akkumulerede ugers bekæftigelse

Figur 24: Gennemsnitlig akkumulerede ugers beskæftigelse på tværs af alle årgange
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Kilde: DREAM.

År 5

År 6

År 7

År 8

Fuld beskæftigelse hele året

År 9

År 10
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Sammenligning af beskæftigelsesgrad for forskellige revalideringsforløb
I dette afsnit ser vi på, hvilke forskelle der er i beskæftigelsesgraden for revalidender, der har
forskellige former for revalideringsforløb. Vi ser på to parametre: typen af revalidering og længden af forløbet. Det skal bemærkes, at der er forskel på varigheden af de forskellige typer revalidering jf. afsnit 4.1, så forskelle mellem forløb med forskellig varigheder kan skyldes forskelle i
revalideringstype og vice versa.
Ligeledes er det vigtigt at holde for øje, at der er tale om beskrivende analyser, hvor der ikke er
korrigeret for forskelle i fx baggrundsforhold mellem de to grupper. En forskel mellem to grupper
af revalidender – fx korte og lange forløb – kan ikke tolkes som, at varigheden af forløbet har en
kausal indvirkning på beskæftigelsen. Men kan udelukkende tolkes som, at der er en forskel på
beskæftigelsesgraden mellem de to grupper. Denne forskel kan skyldes længden af forløbet, men
kan også skyldes andre forhold – fx at personer med visse karakteristika i højere grad har et
kortere forløb.
Figur 25 viser den gennemsnitlige akkumulerede beskæftigelsesgrad for revalidender opdelt efter
forløbets primære type50. En stor del af de revalidender, der har påbegyndt et revalideringsforløb
i år 2013, har ikke afsluttet deres forløb pr. april 2014, hvor de seneste data er fra, og forløbets
primære type kan derfor ikke bestemmes. Figuren bygger derfor kun på data fra år 2007 til 2012
og måler derfor kun beskæftigelsen i op til 7 år efter forløbets start.

Akkumulerede ugers beskæftigelse

Figur 25: Gennemsnitlig akkumuleret beskæftigelsesgrad for forskellige typer revalidering (revalidender
år 2007 til 2012)
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Kilde: DREAM.

Figuren viser, at borgere, der primært er på uddannelsesrevalidering, på længere sigt har den
største akkumulerede beskæftigelsesgrad. Inden for de første fire år optræder lock-in effekten
hos uddannelsesrevalidenderne, men de til gengæld opnår en programeffekt af uddannelsen,
som gør deres beskæftigelsesgrad stiger betydeligt efter endt forløb. Offentlig virksomhedsrettet
revalidering har den laveste beskæftigelsesgrad.
I Figur 26 har vi opdelt revalidenderne efter varigheden af forløbet. Vi har kun medtaget revalidender fra 2003 til 2011, da de fleste af dem har afsluttet deres forløb, og vi dermed kender den
endelige varighed af forløbet.

50

Data om revalideringstype er kun tilgængelige fra 2007 og frem.
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Figur 26: Gennemsnitlig akkumuleret beskæftigelsesgrad for forskellig varighed af revalidering
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Kilde: DREAM.

Figuren viser, at revalidender med lange forløb (over 80 uger) på langt sigt har en højere akkumuleret beskæftigelse – på trods af at de i de første år har en lavere beskæftigelse, mens de
deltager i revalideringen. De korteste forløb på under 8 uger har den næsthøjeste beskæftigelsesgrad fra år 1 til år 10. Der er i denne udvikling et sammenfald med uddannelsesrevalidering,
jf. Figur 25, som udgør hovedparten af de længste forløb.
I Figur 27 nedenfor er vist akkumuleret beskæftigelsesgrad udelukkende for uddannelsesrevalidering, men kun for en syvårig periode. I denne periode har de korteste forløb den højeste beskæftigelsesgrad, mens de længste forløb ser ud til at være stigende efter år 5, dog uden at nå
samme niveau som de øvrige.
Figur 27: Gennemsnitlig akkumuleret beskæftigelsesgrad for forskellig varighed af revalidering – kun
uddannelsesrevalidering
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Sammenligning af beskæftigelsesgrad for forskellige grupper af revalidender
I dette afsnit ser vi på beskæftigelsesgraden for forskellige grupper af revalidender, der har forskellige baggrundskarakteristika. Vi ser på køn, alder og uddannelsesniveauet før revalideringen
påbegyndes. Som i forrige afsnit skal vi understrege, at der er tale om beskrivende analyser og
dermed ikke nødvendigvis kausale sammenhænge.
Figur 28 viser den akkumulerede beskæftigelsesgrad fordelt på køn. Figuren viser, at der stort
set ingen forskelle er i mellem mænd og kvinder. Mændene ligger marginalt over kvinderne i
akkumuleret beskæftigelse, hvilket kan hænge sammen med, at mænd generelt har en højere
beskæftigelsesgrad end kvinder. Forskellen i beskæftigelsesgrad i Figur 28 er så begrænset, at
der med den statistiske usikkerhed in mente ikke kan konkluderes noget i forhold til kønsforskelle.
Figur 28: Gennemsnitlig akkumuleret beskæftigelsesgrad for revalidender opdelt på køn
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Kilde: DREAM og forskellige registre fra Danmarks Statistik.

I modsætning til køn, er der til gengæld interessante forskelle mellem aldersgrupperne. Grupperne mellem 25 til 50 år har de højeste akkumulerede beskæftigelseseffekter, mens de yngste revalidender under 25 år har en lavere beskæftigelsesgrad, hvilket kan skyldes de overgår til ordinær uddannelse frem for beskæftigelse. Gruppen over 50 år ligger markant under i beskæftigelsesgrad, hvilket kan hænge sammen med, at 50+ gruppen i samfundet generelt har sværere ved
at finde arbejde. Der er kontrolleret for, hvorvidt revalidenderne kan overgå til folkepension ved,
at gruppen stopper ved revalidender på 55 år. Revalidenderne kan dog overgå til efterløn, men
som vist ovenfor, er det kun ca. 1 pct. af revalidenderne, som bliver efterlønnere.
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Figur 29: Gennemsnitlig akkumuleret beskæftigelsesgrad for revalidender opdelt på alder
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Kilde: DREAM og forskellige registre fra Danmarks Statistik.

Figur 30 viser, at revalidender som har grundskole/gymnasium som højeste uddannelsesniveau
har en lavere beskæftigelsesgrad, mens revalidender med erhvervsfaglige uddannelser har den
højeste. Alle de korte, mellemlange og lange uddannelser har en lignende beskæftigelsesgrad.
Figur 30: Gennemsnitlig akkumuleret beskæftigelsesgrad for revalidender opdelt på uddannelsesniveau
før revalideringen
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Kilde: DREAM og forskellige registre fra Danmarks Statistik.

Opsummerende for afsnit 4.7 om revalidendernes forløb, kan det konkluderes, at revalidenderne
primært kommer fra sygedagpenge og dernæst kontanthjælp. Revalidenderne overgår efter endt
forløb til enten beskæftigelse (ca. 30-35 pct. ti år efter revalideringens start) eller permanent
forsørgelse (ca. 35 pct. til førtidspension og fleksjob ti år efter revaliderings start) eller til adagpenge og kontanthjælp (ca. 12 pct. ti år efter revalideringens start).

Evaluering af revalideringsordningen

51

Der er forskelle i revalidendernes akkumulerede beskæftigelsesgrad i forhold til typen af revalidering, hvor uddannelsesrevalidering har en højere akkumuleret beskæftigelsesgrad, og i forhold til
alder, hvor gruppen af 25-50 år har den højeste beskæftigelsesgrad. Der er også forskelle i forhold til revalideringens længde, hvor de længste forløb på sigt har den højeste beskæftigelsesgrad, mens de mellemlange forløb har den laveste.
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TÆT PÅ KOMMUNERNES PRAKSIS
I dette kapitel går vi tæt på kommunernes praksis vedr. revalideringsindsatsen. Konkret ser vi
på, hvordan kommunerne har organiseret indsatsen, og hvad deres strategier er for anvendelsen. Endvidere ser vi på, hvordan man fortolker reglerne, og hvordan praksis er for tilkendelse og
anvendelse. Endelig ser vi baggrund af kommunernes erfaringer om, hvilke faktorer der har betydning for at opnå et godt udbytte af revalideringsindsatsen.

5.1

Organisering af indsatsen
Kommunernes organisering af revalideringsområdet varierer i forhold til specialiseringsgraden. I
halvdelen af kommunerne (50 pct.) har man en specialiseret organisering, hvor revalideringssagerne er samlet hos medarbejdere, der primært beskæftiger sig med revalideringsområdet. I den
anden halvdel af kommuner har man enten en mere decentraliseret organisering, hvor revalideringssager håndteres af medarbejdere, og hvor revalideringsområdet fylder en mindre del af den
samlede sagsstamme eller en anden type organisering, jf. Tabel 21.
Tabel 21: Hvordan er revalideringsindsatsen organiseret i kommunen?

Revalideringssagerne er samlet hos specialiserede medarbejdere,
der primært arbejder med revalideringsindsatsen

50 %

Revalideringssagerne er fordelt på en gruppe af medarbejdere, der
primært arbejder med øvrige områder (fx sygedagpenge)

40 %

Andet

10 %

Ved ikke

0%

Kilde: Survey blandt ledere (n=80)

Variationen i forhold til centralisering og decentralisering ses også i forhold til tilkendelseskompetencer. I knap halvdelen af kommunerne (44 pct.) er kompetencerne til at tilkende revalidering
som udgangspunkt placeret hos den enkelte sagsbehandler, mens kompetencen i en fjerdedel af
kommunerne (25 pct.) er placeret hos et særligt team. I knap en femtedel af kommunerne (18
pct.) er bemyndigelsen til at tilkende revalidering placeres hos én leder/faglig konsulent, jf. Tabel
22.
Flere kommuner opererer med dog mellemformer, hvor der eksempelvis er krav om ledelsesgodkendelse af forløb over en vis længde eller beløbsgrænse.
Tabel 22: Hvem i kommunen har bemyndigelse til at tilkende revalidering?

Bemyndigelsen til at tilkende revalidering er placeret hos én leder/faglig konsulent

18 %

Bemyndigelsen til at tilkende revalidering er placeret hos et udvalg/ team af sagsbehandlere og/eller ledere/faglige konsulenter

25 %

Bemyndigelsen til at tilkende revalidering er placeret hos alle
sagsbehandlere, der har myndighedskompetence

44 %

Andet

13 %

Ved ikke

0%

Kilde: Survey blandt ledere (n=79)

Interviewene indikerer, at der typisk er et større fokus på anvendelsen af revalidering samt et
mere positivt syn på effekterne af revalidering i de kommuner, hvor man har en specialiseret
enhed, der primært beskæftiger sig med revalidering. Denne sammenhæng er næppe overraskende; des mere man beskæftiger sig med revalidering, des mere fokus har man på ordningen.
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I flere kommuner påpeges også, at specialisering har bidraget til en øget anvendelsen af ordningen. Samtidig kan der være tale om, at et stort ledelsesmæssigt fokus på revalideringsområdet
giver sig udslag i, at man netop vælger en specialiseret organisering. Den omvendte sammenhæng ses også i form af, at man decentraliserer indsatsen som en konsekvens af, at anvendelsen
er faldende.
I flere kommuner peges på, at man inden for de seneste år har ændret organiseringsformen,
hvilket har tydeliggjort en række af fordelene og ulemperne ved de forskellige modeller. Erfaringerne indikerer, at der med en specialiseret revalideringsafdeling ofte er en hyppig dialog med de
øvrige sagsbehandlere om berettigelsen til revalidering. Dette betyder, at de øvrige sagsbehandlere får sparring til, hvorvidt borgerne kan være omfattet af målgruppen for revalidering. En decentral model fremhæves samtidig at føre til en mindre anvendelse, idet sagsbehandlernes kendskab til mulighederne efterhånden reduceres, hvorfor man får vanskeligere ved at tilrettelægge
en god og holdbar jobplan.
I forhold til forrevalidering er det typiske billede, at indsatsen håndteres af sygedagpenge- og
kontanthjælpsafdelingerne, uanset den organisatoriske placering af revalideringssagerne i øvrigt.
5.2

Strategier for anvendelsen af revalidering
I dette afsnit ser vi nærmere på de kommunale strategier for anvendelse af revalidering samt de
faktorer, der påvirker kommunernes anvendelse.
Strategi og procedurer for anvendelse af revalideringsordningen
Godt en tredjedel af kommunerne (34 pct.) tilkendegiver i surveyen, at de har en skriftlig strategi for anvendelsen af revalideringsordningen, jf. Tabel 23.
Tabel 23: Har kommunen en skriftlig strategi for anvendelse af revalideringsordningen, fx i beskæftigelsesplanen eller i et særskilt dokument?

Ja, kommunen har en skriftlig strategi
Ja, igangsat, men ikke færdig
Nej, kommunen har ikke en skriftlig strategi
Ved ikke

34 %
6%
53 %
6%

Kilde: Survey blandt ledere (n=64).

Strategierne er typisk administrativt forankret, men der er dog også eksempler på, at strategierne er forankret politisk hos udvalg eller LBR, jf. Tabel 24. Det er dog hovedindtrykket i interviewene, at der er relativt begrænset fokus på revalideringsordningen fra udvalg og LBR’s side.
Tabel 24: Hvem er primær drivkraft i udviklingen af strategien?

Det kommunale beskæftigelsesudvalg

23 %

LBR

15 %

Den administrerende ledelse i jobcenteret

88 %

Andre

11 %

Ved ikke

0%

Kilde: Survey blandt ledere (n=26).

Strategierne typisk har fokus på at øge anvendelsen af revalideringsordningen med henblik på at
modvirke det fald i anvendelsen, man har set over en årrække. Typisk er ønsket om at øge anvendelsen baseret på en antagelse om, at der er gode effekter af revalideringsordningen.
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Enkelte steder er der fokus på at øge anvendelsen af uddannelsesrevalidering. Dette begrundes
ofte med et ønske om at bidrage til at hæve befolkningens uddannelsesniveau i kommunen. I de
kommuner, hvor der er særlig fokus på virksomhedsrevalidering, begrundes beslutningen ofte
med en opfattelse af, at det er de virksomhedsrettede forløb, der vurderes at være størst effekt
af, og at dette også understøttes af refusionsbestemmelserne. I enkelte kommune peger ledere
på, at den kommunale finansiering af taxameterbetalingen på uddannelserne samt og driftsloft
på aktiviteter kan sætte begrænsninger for, hvad der reelt er mulighed for at tilbyde borgere på
revalidering – og at det kan influere på, at der i højere grad er fokus på virksomhedsrevalidering
frem for uddannelsesrevalidering.

EKSEMPEL: UDDRAG AF STRATEGI FOR ØGET ANVENDELSE AF REVALIDERING
Arbejdsmarkedsudvalget i Silkeborg Kommune ønsker at øge brugen af revalidering. Baggrunden er, at
man vurderer, at ”revalidering ofte er et tilbud, der motiverer og hjælper borgeren – som ikke har andre muligheder for at komme i ordinært arbejde - med at finde nye veje til beskæftigelse”. Konkret
ønsker man at øge brugen af virksomhedsrettet revalidering samtidig med at fokus på uddannelsesrevalidering fastholdes.
Den forøgede anvendelse af revalidering søges nået gennem en række konkrete indsatser:


Information medarbejdere og samarbejdspartnere



Opdyrkning af borgernes motivation, eksempelvis via øget anvendelse af løntilskud frem for virksomhedspraktik, tidligere igangsætning af forløb, øget fokus på udvikling og ressourcer



Udvikling af arbejdsevne og støtte undervejs ved at udvikle et nyt tilbud målrettet dette



Intensiveret indsats for at finde potentielle revalidender via systematiske sagsgennemgange, etablering af fora til drøftelse af revalideringssager og temarevision som led i ledelsestilsyn.



…

Kilde: Silkeborg Kommune, Strategi for revalidering, 2013 (uddrag).

De kommunale strategier for anvendelsen af revalideringsordningen har forskellig karakter. Nogle
har karakter af en formel strategi vedtaget af udvalget, mens andre strategier er af mindre omfang og indskrevet i Beskæftigelsesplanerne. Yderligere er enkelte strategier indarbejdet i kommunens skriftlige interne arbejdsgangspapirer.
Af surveyen fremgår, at over halvdelen (58 pct.) af kommunerne har udarbejdet skriftlige interne
procedurer for, hvordan revalideringsordningen skal anvendes i kommunen, jf. Tabel 25.
Tabel 25: Har kommunen skriftlige, interne procedurer, vejledningsblade eller lignende for, hvordan
revalideringsordningen skal anvendes i kommunen?

Ja, og de er fuldt ud opdaterede

42 %

Ja, men de er ikke fuldt ud opdaterede

16 %

Nej, kommunen har ikke skriftlige procedurer

39 %

Ved ikke

3%

Kilde: Survey blandt ledere (n=64)

Hovedformålet med udarbejdelsen af de interne procedurer for anvendelsen af ordningen er ifølge de kommunale ledere at skabe ensartede procedurer for revalideringsforløb, afgrænse målgruppen samt sikre udbyttet af revalideringsindsatsen.

Evaluering af revalideringsordningen

55

EKSEMPEL: UDDRAG AF ARBEJDSGANGSBESKRIVELSER FOR REVALIDERINGSSAGER

Kilde: Assens Kommune, Arbejdsgangsbeskrivelse for revalideringssager, 2014 (uddrag).

5.2.1 Kommunernes opfattelse af styringsmulighederne
Selv om de færreste kommuner angiver, at formålet med skriftlige procedurer er at reducere
antallet af revalideringsforløb, er der alligevel nogle kommuner, der har iværksat forskellige former for tiltag til at styre udgifterne til revalideringsordningen. Disse knytter sig bl.a. til tilkendelseskompetencen, hvor der er krav om, at særligt dyre eller lange forløb skal godkendes på ledelses- eller teamniveau.
De kommunale ledere med ansvar for revalideringsområdet er blevet spurgt til deres opfattelse
af styringsmulighederne. Lederne betragter i stor udstrækning revalideringsområdet som styrbart. Godt to tredjedele (69 pct.) af lederne, er enige i, at kommunen har mulighed for at styre
revalideringsindsatsen og eksempelvis fastsætte et bestemt serviceniveau. Tilsvarende er to
tredjedele (67 pct.) af lederne enige i, at der med revalideringsbestemmelsen er overladt kommunen et betydeligt skøn på grundlag af faglige og økonomiske hensyn til at vurdere om en person er revalideringsberettiget, jf. Tabel 26.
Dette er bemærkelsesværdigt, idet det ikke er beskrevet i forarbejderne til loven, at kommunerne kan fastsætte sin egen serviceramme for anvendelsen af revalidering. Tværtimod har en borger ret til revalidering, såfremt vedkommende vurderes at være i målgruppen. Det kan derfor

Evaluering af revalideringsordningen

56

ikke udelukkes, at en del kommuners fortolkning af styringsmulighederne, som de her udtrykkes,
ikke helt svarer til lovgivningens intentioner.
Tabel 26: Hvor enig er du i følgende udsagn?

Kommunen har mulighed for at
styre revalideringsindsatsen og
eksempelvis fastsætte et bestemt
serviceniveau
Der er med revalideringsbestemmelsen overladt kommunen
et betydeligt skøn på grundlag af
faglige og økonomiske hensyn til
at vurdere om en person er revalideringsberettiget

Meget enig

Enig

Uenig

Meget
uenig

Ved ikke

11 %

58 %

27 %

0%

4%

9%

58 %

20 %

5%

8%

Kilde: Survey blandt ledere (n=64).

At kommunerne i høj grad søger at styre anvendelsen af revalideringsordningen ud fra økonomiske hensyn indikeres samtidig i interviewene, i der i tre af de ni interviewede kommuner er indført et loft for, hvornår revalideringen skal aftales med deres leder. Det kan være et økonomisk
loft, hvor fx en uddannelse skal godkendes af en leder, hvis den koster mere end et bestemt
beløb om ugen. I to af de interviewede kommune tilkendegives desuden, at der er et loft vedr.
varigheden af revalideringen, hvor revalideringen skal godkendes af lederen, hvis den varer mere
end to år. Også dette loft er økonomisk begrundet, og lederne i disse kommuner giver udtryk for
et ønske om at kunne styre udgifterne anvendt på revalideringsordningen.
Tabel 27: Lederes tilkendegivelser om økonomisk loft i forbindelse med udmåling

Ledere tilkendegiver, at der er et økono-



”Vi har en ugepris. Jeg kan ikke lige
huske beløbet nøjagtigt. Hvis revalideringen overstiger ugeprisen, skal jeg
godkende det.”



”Der er et loft på varigheden af revideringen. Hvis revalideringen varer over to
år, er det i dialog med mig. Der er ikke
noget loft økonomisk. Usagt ligger der
et loft på kr. 25.000, men det bliver aldrig nået.”



”Alle kan tilkende revalidering – men
kun op til to år. Hvis det skal være længere, skal jeg godkende det.”

misk loft for, hvornår medarbejderne kan
bevillige revalidering – uden at det skal
godkendes af en leder.
I en kommune er der et loft i form af ugepriser på revalideringsforløbet.
I to kommuner er der et loft for, hvor langt
et revalideringsforløb medarbejderne kan
tilkende borgeren - uden godkendelse af
deres ledere.

Kilde: Interview blandt ledere.

At der er et loft for, hvornår medarbejderne skal spørge deres leder om lov til at anvende revalideringsordningen, medfører naturligvis ikke, at ordningen pr. automatik ikke anvendes i tilfælde
med meget dyre eller længerevarende revalideringsforløb, og det kan naturligvis være fornuftigt
at en leder godkender en beslutning om en stor udgift. Omvendt kan et loft indirekte sende et
signal til medarbejderne om at begrænse anvendelsen af dyre og længerevarende revalideringsforløb.
Ser man bort fra det juridiske spørgsmål om styrbarhed, er der næppe tvivl om, at erfaringerne
viser, at kommunerne i praksis kan påvirke anvendelsen af revalideringsordningen ved at sætte
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fokus på ordningen (eller bevidst undlade det), udarbejde strategier eller procedurer og organisere området, så der kommer mere eller mindre fokus på anvendelsen.
5.3

Hvad påvirker anvendelsen af revalideringsordningen?
Spørgsmålet om styrbarhed rejser også spørgsmålet om, hvilke faktorer der i øvrigt påvirker
anvendelsen af revalideringsordningen? Evalueringen viser klart, at de kommuner, der anvender
revalidering i størst udstrækning, er kendetegnet ved et ledelsesmæssigt fokus på området
og/eller ved, at nogle medarbejdere har meget fokus på mulighederne i ordningen. I den forbindelse peger en del kommuner specifikt på, at et politisk eller administrativt fokus på at nedbringe
antallet af sygedagpengesager har påvirket antallet af revalideringssager i opadgående retning.
Der er således godt en tredjedel (37 pct.) af medarbejderne samt 30 pct. af lederne, der peger
herpå, jf. Tabel 28.
Tabel 28: Hvordan har følgende elementer påvirket kommunens anvendelse af revalideringsordningen?

Politisk eller administrativt fokus på at
nedbringe antallet af
sygedagpengesager

I høj grad
øget anvendelsen

I nogen
grad øget
anvendelsen

12 %

25 %

10 %

20 %

Ikke påvirket

I nogen
grad reduceret anvendelsen

Medarbejdere
27 %
2%
Ledere
62 %
2%

I høj grad
reduceret
anvendelsen

Ved ikke

2%

32 %

2%

5%

Kilde: Survey blandt hhv. medarbejdere (n=310) og ledere (n=61).

Det generelle billede er imidlertid, at anvendelsen af ordningen har været støt faldende over en
del år. Forklaringen herpå synes at være en kombination af faktorer, der omfatter forbedrede
muligheder for indsats via anden lovgivning samt ikke mindst principafgørelser og praksisundersøgelser fra Ankestyrelsen og Beskæftigelsesankenævnene. Opfattelsen i mange kommuner er,
at principafgørelser og praksisundersøgelser i høj grad har mindsket grundlaget for at anvende
revalidering; ikke mindst den såkaldte ”frisørafgørelse”51 og ”socialrådgiverafgørelse”52, hvor revalidering blev afvist, fordi borgen kunne påtage sig et ufaglært arbejde, jf. afsnit 5.4.3. Yderligere
peger en række kommuner på, at Beskæftigelsesankenævnet i Syddanmarks praksisundersøgelse fra 201253 har medvirket til at reducere grundlaget for anvendelsen af ordningen yderligere
ved bl.a. at konkludere, at kommunerne er for lidt opmærksomme på, at revalidering er subsidiær i forhold til andre muligheder og dermed tilkender revalidering i for højt et omfang, jf. afsnit
5.4.4.
5.3.1 Den fremtidige anvendelse af revalidering
De kommunale ledere af revalideringsområdet er blevet spurgt om deres forventninger til den
fremtidige anvendelse af revalideringsordningen. Ni ud af ti af de adspurgte ledere (90 pct.) vurderer, at anvendelsen af revalidering fremadrettet vil være uændret eller svagt stigende. Dette er
interessant i lyset af det kontinuerte fald i anvendelsen af revalidering i løbet af de seneste 10 år.

51

Principafgørelse 227-09

52

Principafgørelse 208-09

53

Statsforvaltningen i Syddanmark (2012): Praksisundersøgelse om revalidering. Jf. aktivlovens § 46.
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Tabel 29: Forventer du, at kommunens anvendelse af revalideringsordningen som redskab vil ændre sig
over de næste 2 år?

Anvendelsen af revalideringsordningen vil stige markant

6%

Anvendelsen af revalideringsordningen vil stige i mindre grad

44 %

Anvendelsen af revalideringsordningen vil være det samme som i dag

40 %

Anvendelsen af revalideringsordningen vil falde i mindre grad

6%

Anvendelsen af revalideringsordningen vil falde markant

2%

Ved ikke

2%

Kilde: Survey blandt ledere (n=63).

Den primære forklaring på den forventede stigning er ifølge lederne selv, at der er kommet et
fornyet fokus på revalideringsordningen, både politisk og administrativt. På trods af et ønske om
at øge brugen af revalidering er der dog flere kommuner, der vurderer, at de allerede nævnte
principafgørelser og praksisredegørelser i praksis vil forhindre en øget anvendelse af ordningen.
5.4

Kommunernes fortolkning af regelsættet
I de følgende afsnit beskriver vi, hvordan kommunerne fortolker regelsættet om revalideringsordningen. Der tages udgangspunkt i følgende spørgsmål:
1. Hvordan fortolkes målgruppen og det samlede regelsæt for revalidering i kommunerne?
2. Hvordan fortolkes ”berettigelse” versus ”udmåling” i kommunerne?
3. Hvordan fortolkes ”passende beskæftigelse” i kommunerne?
4. Hvordan fortolkes ”subsidiær” i kommunerne?
5. Hvordan fortolkes ”fuld eller delvis forsørgelse” i kommunerne?

5.4.1 Hvordan fortolkes målgruppen og det samlede regelsæt for revalidering i kommunerne?
Der er blandt medarbejderne knap to tredjedele (61 pct.), der er enige i, at målgruppen for revalidering, som den pt. fremgår af love, vejledning og principafgørelser, er klart defineret, jf. Tabel
30. Der er en lidt mindre andel af lederne (52 pct.), der i surveyen vurderer, at målgruppen for
revalidering er klar og entydig.
Tabel 30: Hvor enig er du i følgende udsagn?

Målgruppen for revalidering, som
den pt. fremgår af love, vejledning og principafgørelser, er klart
defineret

Meget enig

Enig

5%

56%

Uenig

Meget
uenig

Ved ikke

7%

3%

11%

1%

Medarbejdere
29%
Ledere
13%

40%

35%

Kilde: Survey blandt hhv. medarbejdere (n=318) og ledere (n=63).

At en så høj andel af medarbejdere og ledere finder, at målgruppen er klart defineret, er overraskende, idet ledere og medarbejdere i seks ud af ni kommuner i interview tilkendegiver, at målgruppen ikke er klar og entydig – og overlader et betydeligt skøn til de enkelte sagsbehandlere.
Flere medarbejdere fremhæver i denne sammenhæng, at de ikke ønsker målgruppen for revalidering ændret, idet en præcisering af målgruppen muligvis ville kunne medvirke til at indsnævre
målgruppen. Tværtimod vurderer disse medarbejdere, at den nuværende beskrivelse giver rum
for deres socialfaglige fortolkning.
Både ledere og medarbejdere fremhæver i interview, at man med fordel kan opdatere vejledningen for revalidering med henblik på at præcisere, under hvilke omstændigheder revaliderings-
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ordningen bør anvendes. Der understreges dog samtidig, at man ikke ønsker en indsnævring af
målgruppen for ordningen.
Tabel 31: Medarbejdere og lederes tilkendegivelser om målgruppen for revalidering

Både medarbejdere og ledere lægger vægt



”Målgruppen for revalidering er meget
bred. Hvis man forsøger at gøre mål-

på, at målgruppen for revalidering er me-

gruppen mere klar i lovgivningen, kan

get bred, og at det giver rum for fortolk-

man komme til at udelukke nogle. Men

ning. Dette fortolkningsrum påskønner så-

hvis det i nogle kommuner betyder, at

vel ledere og medarbejdere.

man bruger revalidering mindre, fordi

Samtidig peger størstedelen af de inter-

man synes, at målgruppen er uklar,

viewede på, at der kan være behov for

ville det måske være en god ide.”

præciseringer i forhold til ordningen. Enkelte peger på, at disse præciseringer eventu-



”I forhold til de unge kan vi tit komme i
tvivl. Hvorfor kan én få revalidering, og

elt kan gives via en opdateret vejledning

hvorfor kan en anden ikke? Men man

om ordningen.

må ikke pille skønnet fra os. Det duer

Dog er både ledere og medarbejdere be-

ikke med standardisering her.”

kymrede for, om en eventuel præcisering
af målgruppen i regelsættet for revalide-



ringsordningen vil lede til, at målgruppen

”Der bør laves en opdateret vejledning
omkring ordningen”.

indsnævres. Hovedparten understreger, at
målgruppen ikke bør indsnævres.
Kilde: Interview blandt medarbejdere og ledere

Behovet for en opdateret vejledning om revalideringsordningen understreges af medarbejdernes
tilkendegivelser om regelsættes kompleksitet, jf. Tabel 32. Knap en tredjedel af medarbejderne
(29 pct.) tilkendegiver, at de nugældende regler er svære at forstå.
Tabel 32: Hvor enig er du i følgende udsagn?

Meget enig

Enig

Uenig

Meget
uenig

Ved ikke

4%

25%

52%

13%

6%

De nugældende regler om revalideringsordningen beskrevet via
love, vejledning og principafgørelser er svære at forstå
Kilde: Survey blandt medarbejdere (n=318).

Reglerne om revalidering findes i en række forskellige paragraffer i to forskellige love og en bekendtgørelse. Hertil kommer vejledning og principafgørelser.
Sagsgennemgangen viser, at kommunerne meget sjældent eksplicit henviser til principafgørelser,
når der tilkendes eller gives afslag på revalidering. Af de gennemgåede sager henviser kommunerne således til en principafgørelse i én enkelt sag.
I interview peger ledere og medarbejdere endvidere på, at det kan være svært for især nyere
medarbejdere, at reglerne om revalidering findes i en række forskellige paragraffer i to forskellige love og en bekendtgørelse. Hertil kommer vejledning og principafgørelser.
Herud over peger medarbejdere og ledere i seks ud af ni kommuner på, at principafgørelserne i
nogle tilfælde har medvirket til at så tvivl om anvendelsen af ordningen, jf. Tabel 33. I en enkelt
kommune er der uenighed herom på tværs af medarbejdere og ledere, mens to kommuner tilkendegiver, at praksisafgørelserne tværtimod har medvirket til at skabe klarhed om målgruppen.
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Tabel 33: Medarbejdere og lederes tilkendegivelser om principafgørelser om revalidering

Hovedparten af de interviewede medarbej-



”Principafgørelser har været med til at
stoppe tilgangen til reva. En del af de
nyere sagsbehandlere var i tvivl om,
hvem man så kunne give reva til. Det er
ikke mere som i gamle dage – nu er det
sværere. […] ’Frisørafgørelsen’ gjorde,
at vi måtte revidere vores brug.”



”Jeg synes, at principafgørelserne har
skabt mere uklarhed.”



”Ankestyrelsen har været med til at kaste forvirring over det.”



Principafgørelserne har skabt klarhed
over en del af målgruppen, men de har
samtidig medvirket til at udelukke en
del fra at få revalidering.”

dere og ledere peger på, at principafgørelserne har medvirket til at skabe usikkerhed
om anvendelsen af ordningen – især blandt
nyere medarbejdere.
Samtidig har principafgørelserne medvirket
til at begrænse anvendelsen af revalideringsordningen, idet færre kan tilbydes revalidering.
Enkelte medarbejdere tilkendegiver, at
principafgørelserne har medvirket til at
skabe øget klarhed om målgruppen – om
end de samtidig har indsnævret målgruppen for revalidering.
Kilde: Interview blandt medarbejdere og ledere.

Enkelte kommuner fremhæver også, at der kan være behov for at fastsætte mere hensigtsmæssige administrative procedurer i forbindelse med igangsættelse af et revalideringsforløb. Der
fremhæves, at der pt. er uhensigtsmæssigheder i forhold til de blanketter, der skal anvendes, og
at indhentelse af lægeerklæringer fra de praktiserende læger ikke altid er nødvendige, såfremt
borgerens sygdomsforløb primært er blevet håndteret i andet regi.
5.4.2 Hvordan fortolkes berettigelse versus udmåling i kommunerne?
I lovgivningen om revalidering er reglerne for berettigelse til revalidering principielt adskilt fra
reglerne om udmåling.54 Udmåling dækker i denne sammenhæng over tilrettelæggelsen af den
konkrete jobplan.
Ankestyrelsen har lagt til grund, at revalideringsberettigelsen og tilrettelæggelsen/udmålingen af
revalideringen er selvstændige og uafhængige afgørelser, der træffes af kommunen med ankeadgang.55
I fem ud af ni kommuner er der en specialiseret enhed, der arbejder med opfølgningen på revalideringssager. I hovedparten af disse kommuner udarbejdes den konkrete plan for revalidering i
den specialiserede revalideringsafdeling. Det giver mulighed for i højere grad først at vurdere om
personen er omfattet af revalideringsbestemmelserne og herefter tilrettelægge den konkrete
plan.
I flere kommuner tilkendegives, at medarbejderne, før de fik en specialiseret revalideringsafdeling, ofte ikke havde fokus på at skille berettigelsen og udmålingen ad. Det betød, at revalidering
kunne blive afvist, såfremt medarbejderen ikke umiddelbart kunne tilrettelægge en god jobplan.

54

Betingelserne for berettigelse fremgår af aktivlovens § 46 og tilrettelæggelsen/udmålingen følger af § 47.

55

I Ankestyrelsens principafgørelse A-37-01 fandt nævnet, at en borger som udgangspunkt var revalideringsberettiget til arkæologiud-

dannelsen, og nævnet ændrede hermed kommunens afgørelse. Nævnet traf herefter afgørelse om, hvordan revalideringen skulle
finansieres. Ankestyrelsen ophævede nævnets afgørelse, men lagde samtidig nævnets afgørelse om, at borgeren var revalideringsberettiget til grund. Begrundelsen var, at nævnet, efter at der var truffet afgørelse om, at borgeren var revalideringsberettiget, burde
have hjemvist sagen til kommunen med henblik på tilrettelæggelse af revalideringen og fastlæggelse af en erhvervsplan (nu jobplan).
Der blev herved lagt vægt på, at tilrettelæggelse af revalidering herunder fastlæggelse af erhvervsplan (nu jobplan) er selvstændige
skønsmæssige afgørelser, der efter loven træffes af kommunen med ankeadgang til nævnet.
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Tabel 34: Medarbejderes tilkendegivelser om adskillelse af berettigelse versus udmåling

Medarbejdere peger på, at lokalt fokus på
revalideringsordningen og oprettelsen af en
specialiseret enhed har medført, at berettigelsen og udmålingen i højere grad adskilles sammenlignet med tidligere, hvor revalidering kunne blive afvist, hvis der ikke
umiddelbart kunne tilrettelægges en
jobplan.



”Man glemte tidligere revalidering. Der
var ikke fokus på det. Nu er vi eksperterne. Og nu er der både politisk og
administrativt fokus på det. Man ville
skille berettigelsen og jobplanen ad. Tidligere sagde man, at: ’Du kan ikke få
revalidering, hvis vi ikke kan finde en
jobplan’.”

Kilde: Interview blandt medarbejdere.

Det er bemærkelsesværdigt, at nogle kommuner ikke har fokus på tydeligt at adskille berettigelsen og udmålingen.
Det følger af revalideringsbestemmelsen, at kommunen skal give tilbud om revalidering, når betingelserne er opfyldt. Bestemmelsen er således ikke en ”kan”-bestemmelse. Uanset at bistandslovens § 42 oprindeligt var formuleret, ”kan der ydes” pågældende hjælp til uddannelse og erhvervsmæssig optræning eller omskoling, skulle der ydes hjælp, hvis behovet var til stede. Formuleringen blev også senere ændret fra ”kan der ydes” til ”ydes”56. Der var ifølge bemærkningerne til lovforslaget57 ”tale om en tydeliggørelse, således at det fremgår, at kommunerne er forpligtet til at yde revalideringshjælp, når betingelserne […] er til stede.” Også i bemærkningerne til
LAS58 blev det gentaget, at ”kommunen har som hidtil en pligt til at tilbyde revalidering, hvis tildelingsbetingelserne er opfyldt.”
Hvis borgeren er berettiget til revalidering, er det efterfølgende op til medarbejdere og borgere i
samarbejde at tilrettelægge en jobplan, hvor der bl.a. er fokus på at tilpasse forløbet efter borgerens forudsætninger, behov og under hensyn til borgerens egne ønsker til fremtidig beskæftigelse. Yderligere skal beskæftigelsesmålet i jobplanen så vidt muligt rettes mod områder, hvor der
er gode beskæftigelsesmuligheder59.
Ud fra sagsgennemgangen er det vanskeligt at vurdere, hvorvidt kommunerne har adskilt berettigelsen og udmålingen i forbindelse med tilkendelse og afslag. At medarbejderne typisk i begrundelsen for tilkendelsen af revalidering har sammenskrevet vurderingen af berettigelse og
udmåling i samme sætning kunne tyde på, at der ikke særskilt tages stilling til berettigelsen.
Omvendt er kommunerne nødt til forud for en beslutning om bevilling af revalidering at sammenligne, hvad en revalidering vil kunne gøre for borgeren med, hvad tilbud under andre ordninger
vil kunne føre i forhold til at hjælpe personen til selvforsørgelse. En klar adskillelse mellem berettigelse fremgår kun i tre af de gennemgåede sager, hvor borgeren vurderes berettiget til revalidering, men ikke har fået godkendt den ønskede jobplan.
5.4.3 Hvordan fortolkes ”passende beskæftigelse” i kommunerne?
I interviewene lægger medarbejdere og ledere i fire ud af ni kommuner vægt på, at praksisafgørelser, herunder ”frisørafgørelsen” 60 og ”socialrådgiverafgørelsen”61, har været medvirkende til at
så tvivl om, i hvilken grad der skal tages højde for, at borgeren har kompetencer og erfaringer,

56

LOV nr. 853 af 20/12 1989.

57

L30 1989-90, bemærkninger til § 1 nr. 1 i ændringsforslaget.

58

L230 1996-97, bemærkninger til § 46.

59

LAS, § 47, stk. 1.

60

Principafgørelse 227-09.

61

Principafgørelse 208-09.
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der vil kunne anvendes på det ufaglærte arbejdsmarked. Disse afgørelser fortolkes typisk af
medarbejdere og ledere som, at hvis borgeren vil kunne varetage et ufaglært job, så kan der
ikke tilbydes revalidering.
Denne tolkning understreges ligeledes i surveyen, hvor to tredjedele af både medarbejdere (67
pct.) og ledere (67 pct.) er enige i, at hvis der findes et job på arbejdsmarkedet, som en person
kan klare, vil dette udelukke revalidering - uanset personens hidtidige beskæftigelse og ressourcer i øvrigt, jf. Tabel 35.
Tabel 35: Hvor enig er du i følgende udsagn vedr. berettigelsen til revalidering?

Hvis der findes et job på arbejdsmarkedet, som en person
kan klare, vil dette udelukke
revalidering uanset personens
hidtidige beskæftigelse og ressourcer i øvrigt

Meget enig

Enig

Uenig

Meget uenig

Ved ikke

18%

49%

Medarbejdere
25%
Ledere

3%

5%

17%

50%

27%

5%

1%

Kilde: Survey blandt hhv. medarbejdere (n=314) og ledere (n=78).

Ud fra sagsgennemgangen fremgår det i overensstemmelse hermed, at der i 17 ud af de 25 afslagssager (68 pct.) angives som begrundelse, at borgeren vil kunne påtage sig andet arbejde
evt. inden for det ufaglærte område, jf. Tabel 36.
Tabel 36: Hvilke specifikke forhold er anført i begrundelsen for afslaget?

At andre indsatser i LAB, LAS mv. ikke er afprøvet
At borgeren vil kunne påtage sig andet arbejde evt. inden for det ufaglærte
område
At borgeren ikke forventes at kunne blive (fuldt) selvforsørgende via revalidering
Andet

Antal

Pct.

1
17

4%
68%

4

16%

3

12%

Kilde: Sagsgennemgang af revalideringssager

Tolkningen af, hvad der er passende arbejde, er ikke overraskende, idet eksempelvis Statsforvaltningen i Syddanmark i deres praksisundersøgelse om revalidering skriver, at: ”Som udgangspunkt er alle former for arbejde, som personen kan klare ud fra kompetencer og helbred, passende arbejde.”62.
Revalideringsbestemmelsen forudsætter dog en konkret vurdering af den enkelte ansøger. At der
findes ét ufaglært heltidsjob, som en person vil kunne bestride, afskærer således ikke automatisk
borgeren fra revalidering. Ombudsmanden har tidligere udtalt om en kommunes praksis, at ”en
sådan regel ville utvivlsomt være ulovlig og i strid med bestemmelsen krav om, at der anlægges
en konkret vurdering af hver enkelt ansøger”63.
5.4.4 Hvordan fortolkes subsidiær i kommunerne?
Revalideringsordningen er subsidiær. Det betyder, at hvis borgerens beskæftigelsesproblemer
umiddelbart kan løses gennem deltagelse i erhvervsrettede aktiviteter efter anden lovgivning
eller ved tilbud om aktivering, skal der ikke tilbydes revalidering. Personer, der ønsker uddannelse, omskoling eller lignende, skal derfor som udgangspunkt bruge de almindelige uddannelsesog arbejdsmarkedsordninger64.

62

Statsforvaltningen Syddanmark: Praksisundersøgelse om revalidering, jf. aktivlovens § 46, 2012.

63

FOB 2003. 794(835).

64

VEJ nr. 39 af 5/3 1998, pkt. 234.
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Det er knap tre fjerdedele af medarbejderne (73 pct.), der tillægger det stor betydning, at hidtidige tilbud efter LAB mv. ikke har været tilstrækkelige til at bringe borgeren nærmere arbejdsmarkedet. Yderligere en femtedel af medarbejderne (21 pct.) tillægger det nogen eller mindre
betydning, jf. Tabel 37.
Tabel 37: Hvilken betydning for tilkendelsen af et revalideringsforløb har følgende forhold?

Hidtidige tilbud efter LAB mv.
har ikke været tilstrækkelige
til at bringe borgeren nærmere arbejdsmarkedet

Meget
stor betydning

Stor betydning

Nogen
betydning

Mindre
betydning

Ingen
betydning

Ved ikke

38%

35%

16%

5%

2%

4%

Kilde: Survey blandt medarbejdere (n=318).

Ligeledes er godt tre fjerdedele (77 pct.) af medarbejderne og lederne (79 pct.) enige i, at det
udelukker revalidering, hvis der efter de almindelige regler for kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere mv. kan gives tilbud, der kan afklare en persons arbejdsevne eller gøre en
person selvforsørgende, jf. Tabel 38.
Tabel 38: Hvor enig er du i følgende udsagn vedr. berettigelsen til revalidering?

Hvis der efter de almindelige
regler for kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere,
mv. kan gives tilbud, der kan
afklare en persons arbejdsevne
eller gøre en person selvforsørgende, vil dette udelukke revalidering

Meget enig

Enig

26%

51%

Uenig

Meget uenig

Ved ikke

3%

4%

3%

1%

Medarbejdere
16%
Ledere

23%

56%

17%

Kilde: Survey blandt hhv. medarbejdere (n=314) og ledere (n=78).

I sagsgennemgangen er det dog kun i én ud af 25 afslagssager, hvor der henvises til, at andre
indsatser i LAB, LAS mv. ikke er afprøvet, jf. Tabel 36 i forrige afsnit.
At det kun er en enkelt af de gennemgåede afslagssager, hvor der henvises til, at øvrige indsatser i LAB mv. ikke er afprøvet, kunne tyde på, at der i nogen sager afprøves mange indsatser
efter LAB, og at det i nogen tilfælde vil kunne betyde, at revalidering igangsættes senere, end
hvad der ellers kunne være hensigtsmæssigt.
Det er ikke overraskende, at medarbejderne i interview selv vurderer, at de igangsætter revalidering på det rette tidspunkt. Enkelte henviser dog til, at andre medarbejdere afprøver mange
øvrige ordninger, før revalidering igangsættes.
Tolkningen af, at alle andre ordninger i LAB mv. skal afprøves eller skønnes ikke at være tilstrækkelige eller anvendelige, vægtes højt blandt medarbejderne, og i nogen tilfælde kan medarbejderne have en opfattelse af, at de selv bøjer loven, når de tilbyder revalidering, fordi andre
ordninger ikke synes at ”give mening”.
Samtidig udtrykkes usikkerhed om, hvornår revalideringsordningen præcist skal anvendes, når
andre ordninger skal have været afprøvet eller vurderet ikke-tilstrækkelige eller -anvendelige.
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Tabel 39: Medarbejdere og lederes tilkendegivelser om, at ordningen er subsidiær

Hovedparten af medarbejdere og ledere



”Alt andet skal afsøges. Revalidering er
det sidste. Og det kan gøre det meget
svært. For det er ikke altid, at det giver
mening, at fx personlig assistance
kommer først. Så vi ignorerer det, når
det ikke giver mening.”



”Det [at ordningen er subsidiær] går vi
ikke så højt op i. Det er ikke noget, vi
laver lange redegørelser for, hvis vi kan
se vores snit til at lave en revalidering.”



”Der er brug for en præcisering af, hvad
man vil med revalidering, når den er
subsidiær. Hvis man afskærer alle fra
revalidering, hvad skal den så bruges
til?”



”Der skal være noget vejledning i, om
man skal forbi tre arbejdsprøvninger.
Noget hjælp til at fortolke det [begrebet
subsidiær], fordi det er så bredt.”



”Der er mange, der når hele vejen
rundt, før de når til revalidering.”

peger på, at de ved subsidiær forstår, at
andre ordninger skal være afprøvet eller
vurderet ikke-tilstrækkelige eller -anvendelige.
Der udtrykkes dog samtidig usikkerhed om,
hvordan det skal fortolkes, og hvornår revalidering skal anvendes.
Flere medarbejdere peger på, at de igangsætter revalidering på det rette tidspunkt,
mens enkelte henviser til, at andre medarbejderne afprøver meget andet, forud for
igangsættelse af revalidering.
Enkelte peger desuden på, at det kan opfattes som at bøje loven, når de fravælger
øvrige ordninger frem for revalideringsordningen, når disse ordninger ikke giver mening.

Kilde: Interview blandt medarbejdere og ledere.

Der er dermed usikkerhed om, hvordan begrebet ”subsidiær” skal fortolkes, og hvornår ordningen bør anvendes.
Af vejledningen til LAS fremgår, at ”perspektivet i en revalidering vil ofte være mere langsigtet i
forhold til fx aktivering. Hvor perspektivet i en aktivering er en vedligeholdelse eller umiddelbar
forbedring af pågældendes kvalifikationer […]”.65 Desuden lægges i vejledningen vægt på, at ”det
er en forudsætning for en vellykket revalidering, at kommunen så tidligt som muligt bliver opmærksom på behovet”.66 Ankestyrelsen har desuden i en konkret sag lagt vægt på, at borgeren
havde så store begrænsninger i arbejdsevnen, at vedkommende netop var omfattet af revalideringsbestemmelsen, uanset at kommunen havde lagt en realistisk jobplan med erhvervsrettede
aktiviteter efter LAB-loven, der var tilstrækkelige til, at borgeren kunne klare sig selv.67
5.4.5 Hvordan fortolkes ”fuld eller delvis selvforsørgelse” i kommunerne?
Godt to femtedele (44 pct.) af de medarbejdere og halvdelen af de ledere (50 pct.), der arbejder
med eller har ansvar for ledighedsydelsesområdet, peger på, at revalidering altid skal føre til fuld
selvforsørgelse, jf. Tabel 40.
.

65

VEJ nr. 39 af 5/3 1998, pkt. 235

66

VEJ nr. 39 af 5/3 1998, pkt. 236

67

Principafgørelse N-1-07
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Tabel 40: Hvor enig er du i følgende udsagn?

Et revalideringsforløb skal altid tilrettelægges med henblik
på at opnå fuld
selvforsørgelse

Et revalideringsforløb skal som udgangspunkt føre til fuld beskæftigelse, men revalidering kan også tilrettelægges mod delvis selvforsørgelse
for modtagere af ledighedsydelse

Ved ikke

Medarbejdere

44%

50%

6%

Ledere

50%

50%

0%

Kilde: Survey blandt hhv. medarbejdere (n=35) og ledere (n=35), der arbejder med eller har ansvar for ledighedsydelsesområdet.

Det er overraskende, at så stor en andel af de medarbejdere og ledere, der arbejder med eller
har ansvar for ledighedsydelsesområdet, vurderer, at revalidering skal føre til fuld selvforsørgelse, idet en række principafgørelser fastslår, at formålet med revalideringen er, at revalidenden
opnår størst mulig grad af selvforsørgelse, og at revalidering således godt kan iværksættes med
henblik på deltidsarbejde eller fleksjob.
Eksempelvis faststår en principafgørelse, at modtagere af ledighedsydelse kan tilbydes revalidering rettet mod et mindre fysisk krævende fleksjob68.
En anden principafgørelse fastsætter, at det ved betydelig nedsættelse af arbejdsevnen kan være
relevant at udarbejde en jobplan med henblik på beskæftigelse inden for en begrænset del af et
uddannelsesområde eller med henblik på deltidsbeskæftigelse69.
Der er således intet til hinder for, at revalidering rettes mod deltidsbeskæftigelse, herunder fx
fleksjob.
At en så høj andel af medarbejdere og ledere, som arbejder med eller har ansvar for ledighedsydelsesområdet, der ikke er opmærksomme på fortolkningen af bestemmelserne om delvis selvforsørgelse, vidner om, at der kan være behov for præciseringer af mulighederne for at tilrettelægge revalidering mod deltidsbeskæftigelse, herunder fleksjob.
5.5

Kommunernes praksis for tilkendelse af revalidering
En række forhold tillægges betydning, når medarbejderne i kommunerne tilkender revalidering.
Det drejer sig bl.a. om borgerens motivation, alder, økonomiske situation samt funktionsnedsættelse.
Både i interview og i surveyen tilkendegives, at motivation har stor betydning for tilkendelsen af
et revalideringsforløb, jf. Tabel 41. Der er 73 pct. af de medarbejdere, der har myndighedskompetence til at tilkende revalidering, der tillægger borgerens motivation stor betydning for tilkendelsen, mens der hertil er yderligere 23 pct., der tillægger motivation nogen eller mindre betydning for tilkendelsen af revalidering.

68

Principafgørelse A-5-06.

69

Principafgørelse N-12-05.
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Tabel 41: Hvilken betydning for tilkendelsen af et revalideringsforløb har følgende forhold?

Borgeren har motivation til at
påbegynde og gennemføre forløbet
Borgeren er over 30 år
Borgeren står uden ydelse, hvis
der ikke tilkendes revalidering
Borgeren har forsørgelsespligt
over for et eller flere børn
Borgeren vil have vanskeligt ved
at klare sig økonomisk på andre
offentlige forsørgelsesydelser

Meget stor
betydning

Stor betydning

Nogen
betydning

Mindre
betydning

Ingen
betydning

Ved
ikke

30 %

43 %

16 %

7%

4%

0%

2%

8%

30 %

20 %

38 %

3%

3%

3%

8%

15 %

70 %

2%

2%

4%

19 %

26 %

48 %

0%

1%

4%

13 %

18 %

64 %

0%

Kilde: Survey blandt medarbejdere, der tilkender revalidering (n=182).

Dette forhold er i sig selv ikke bemærkelsesværdigt, idet der naturligvis må forudsættes en vis
form for motivation hos den pågældende borger, der tilbydes revalidering, såfremt der skal være
en realistisk mulighed for, at personen gennem revalideringen kan blive i stand til at klare sig
selv helt eller delvist. Hvis borgeren ikke er motiveret og afviser tilbud, er vedkommende ikke
berettiget til offentlig forsørgelse.
Hovedparten af borgerne peger samtidig på, at de har oplevet, at deres motivation for at påbegynde et revalideringsforløb blev tillagt stor betydning ved tilkendelsen af revalidering. Flere peger samtidig på, at de stillede med en plan for revalideringsforløbet for at vise deres motivation.
Det indikerer, at borgere, der er ressourcestærke nok til at sætte sig ind i reglerne og fremvise
en plan for revalideringsforløbet, har større sandsynlighed for at få tilkendt revalidering, sammenlignet med borgere der ikke umiddelbart kan udvise samme entusiasme i forhold til revalideringsordningen.
Tabel 42: Borgernes tilkendegivelser om, hvad der har haft betydning for tilkendelsen af revalidering

Flere borgere oplever, at det har stor be-



tydning for tilkendelsen af revalidering, at
de har haft motivation til at påbegynde forløbet.

de ressource, motivation og var stabil.”


”Jeg fik revalidering, fordi jeg selv havde en plan, og jeg viste, at jeg ville
gennemføre det.”

Flere peger endvidere på, at det kan være
en fordel, at de selv har haft en plan for

”Kommunen lagde vægt på, at jeg hav-



”Jeg fik bevilget revalidering pga. min

revalideringsforløbet for at vise deres moti-

motivation og allerede eksisterende

vation.

kompetencer.”

Kilde: Interview blandt borgere.

At borgere via deres motivation selv har mulighed for at påvirke, hvorvidt kommunen anvender
revalideringsordningen, indikeres ligeledes i sagsgennemgangen, idet det fremgår, at 31 (42
pct.) af de gennemgåede sager er startet på baggrund af borgerens egen ansøgning om revalidering, jf. Tabel 43.
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Tabel 43: Hvad er grundlaget for opstart af sagen?

Sagen er startet på baggrund af en eksplicit ansøgning om revalidering
Sagen er startet som følge af ansøgning om anden hjælp (fx fleksjob eller
førtidspension)
Sagen er startet som en del af kommunens opfølgning i forbindelse med
anden ydelse (fx kontanthjælp eller sygedagpenge)
Fremgår ikke

Antal

Pct.

31
0

42%
0%

29

39%

14

19%

Kilde: Sagsgennemgang af revalideringssager

Af sagsgennemgangen fremgår desuden, at der kun er én enkelt af de gennemgåede sager, hvor
en kommune eksplicit har henvist til borgerens motivation/ønske i begrundelsen for tilkendelsen
af revalidering.
Her ud over peger 60 pct. af medarbejderne på, at alder har en betydning for tilkendelsen af
revalidering, jf. Tabel 41.
I en af Ankestyrelsens principafgørelser70 havde Beskæftigelsesankenævnet ved afgrænsningen
af personkredsen for revalidering taget udgangspunkt i, at især unge, der lige har forladt skolesystemet, så langt det overhovedet er muligt skal klare sig med de normale støtteordninger,
herunder stipendier. Ombudsmanden udtalte hertil, at personkredsen efter forarbejderne ikke bør
indskrænkes71.
Som udgangspunkt er der fortsat intet til hinder i lovgivningen for fx at tilbyde borgere under 30
år revalidering, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne.
I sagsgennemgangen har kommunerne i tre af de gennemgåede sager henvist til alder som en
del af deres vurdering af, at borgeren ikke er berettiget til revalidering.
Medarbejdere og ledere lægger i interviewene desuden vægt på, at de anser ordningen som en
ordning, der primært skal anvendes til borgere over 30 år, og at de unge må klare sig på SU. En
enkelt leder tilkendegiver direkte, at ordningen ikke anvendes til de unge under 30 år, jf. Tabel
44.
Tabel 44: Medarbejderes tilkendegivelser om betydningen af alder i forbindelse med tilkendelse af revalidering

Der er bred enighed blandt ledere og med-



”Alder har ikke betydning for tilkendelsen. Men hvis de er på normal uddannelsesalder, skal de søge ind på ordinære vilkår.”



”Alder har ingen betydning. [...] Vi smider dog ikke med revalidering til unge.”



”Revalidering bruges ikke på de unge de skal på SU.”

arbejdere om, at som udgangspunkt har
alder ikke betydning for anvendelsen af revalidering. Dog peges der på, at det i praksis er ganske få unge, der tilkendes revalidering.
En enkelt leder fremhæver direkte, at revalidering ikke anvendes til unge under 30 år.

Kilde: Interview blandt medarbejdere

70

Principafgørelse O-37-99.

71

Ombudsmanden henviste til, at bistandslovens § 43 bør afgrænses på samme måde som den tidligere § 42.
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Begrundelserne for ikke at anvende revalidering til unge under 30 år tager typisk udgangspunkt i
ydelsen. Medarbejderne tilkendegiver fx, at borgere over 30 år ofte har mindre gode forudsætninger for at klare sig på SU eller kontanthjælp i forhold til de unge.
Ydelsen på revalideringsordningen spiller således for mange medarbejdere en rolle, når det vurderes, om borgeren skal tilkendes revalidering.
Dette forhold understreges af, at der er godt en tredjedel (36 pct.) pct. af medarbejderne, der i
surveyen tilkendegiver, at det har betydning for tilkendelsen til revalidering, at borgeren vil have
vanskeligt ved at klare sig økonomisk på andre offentlige forsørgelsesydelser, jf. Tabel 41.
Yderligere peges på, at det har betydning for tilkendelsen af et revalideringsforløb, at borgeren
står uden ydelse, hvis der ikke tilkendes revalidering. Det peger godt en fjerdedel (29 pct.) af
medarbejderne på.
Endelig er der over halvdelen af de medarbejdere (51 pct.), der tilkender revalidering, som peger
på, at det har betydning for tilkendelsen til revalidering, hvis borgeren har forsørgelsespligt over
for et eller flere børn, jf. Tabel 41.
I interviewene med ledere og medarbejdere påpeges endvidere, at økonomien har stor betydning
for personer på revalidering, og at ydelsen tillægges vægt i forbindelse med tilkendelse. Flere
ledere fremhæver, at ydelsen i forbindelse med revalideringsordningen er motivationsskabende
og kan anvendes som løftestang til at motivere borgere til uddannelse med henblik på at opnå
længerevarende og mere ”bæredygtige” forløb og efterfølgende varig selvforsørgelse.
Samtidig er der flere medarbejdere, der påpeger, at revalideringsordningen og den højere ydelse
kan medvirke til at sikre borgerne økonomisk ro og evt. boligmæssig stabilitet i en vanskelig situation.
Flere ledere og medarbejdere fremhæver, at det tidligere var praksis, at borgere, der var ved at
ryge ud sygedagpengeordningen, fik tilbudt revalidering. I medarbejdernes optik blev revalideringsordningen bevilliget bl.a. med henblik på at undgå en social deroute for borgerne, idet de
blev sikret økonomisk stabilitet i perioden - såvel for dem selv som for eventuelle børn. Denne
praksis har de nye muligheder i sygedagpengelovgivningen ændret på, da det nu er muligt at
give aktive tilbud på sygedagpenge, og senest at borgerne kan blive tilbudt jobafklaringsforløb.
Endelig påpeger flere medarbejdere, at den højere ydelse på revalideringsordningen har stor
betydning for folk med begrænsninger i arbejdsevnen, idet de ikke har samme forudsætninger
for at tage et studiejob, som borgere uden begrænsninger i arbejdsevnen. I denne forbindelse
lægges vægt på, at der vurderes at være relativt stramme krav for, hvem der kan få handicaptillæg i SU-systemet. Det er således ikke alle dem, der i dag tilbydes revalidering, der ville have
kunnet få handicaptillæg i SU-systemet.
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Tabel 45: Medarbejdere og lederes tilkendegivelser om betydningen af borgerens økonomiske situation i
forbindelse med tilkendelse af revalidering

Flere ledere lægger vægt på at den økonomiske højere ydelse på revalideringsord-



”For mig er revalidering en gulerod for
borgerne.”



”Der er et økonomisk incitament i det
for folk. Det økonomiske er en motivationsfaktor. Og der er en årsag til, at de
får revalidering – de er jo handicappede. Ydelsen skal kompensere for handicappet.”



Man skal have ro på, hvis man skal have overskud til at tage en uddannelse.
[...] Det er jo familier, der pludselig mister deres forsørgelsesgrundlag.



Før i tiden gav vi revalidering for at give
et økonomisk løft. Jeg kan ikke afvise,
at vi stadig gør det.



Revalidender har ikke de samme forudsætninger som folk på SU - de kan ikke
arbejde ved siden af. [...]

ningen spiller en rolle i forbindelse med tilkendelse af revalidering, idet ydelsen kan
medvirke til at motivere borgere til at påbegynde uddannelse og opnå mere varig
beskæftigelse.
Flere medarbejdere fremhæver endvidere,
at den økonomisk højere ydelse har betydning for at sikre borgerne ro i en svær situation.
Både ledere og medarbejdere lægger vægt
på, at man tidligere ofte anvendte revalidering for at sikre borgerne en bedre økonomisk situation.
Endelig peger flere medarbejdere på, at revalideringsydelsen har betydning i forbindelse med tilkendelsen, idet borgerne ikke
har arbejdsevne til at tage et studiejob –
og ikke nødvendigvis er berettiget til at
modtage handicaptillæg på SU.
Kilde: Interview blandt medarbejdere og ledere.

Når det skal vurderes, hvilken vægt fysiske, psykiske og sociale forhold tillægges i forbindelse
med vurderingen af berettigelse til revalidering, peger surveyen på, at samtlige medarbejdere,
der arbejder med at tilkende revalidering, tillægger fysiske og psykiske forhold vægt, jf. Tabel
46.
Derimod er der ”kun” 91 pct. af medarbejderne, der tillægger sociale forhold vægt i forbindelse
med vurderingen af berettigelsen til revalidering. Det vil sige, at der er nogle få medarbejdere (9
pct.), svarende til 16 personer, der i surveyen tilkendegiver, at sociale forhold ikke tillægges
nogen vægt ved vurderingen af berettigelsen, eller at de ikke ved, om sociale forhold tillægges
vægt.
Dette er bemærkelsesværdigt, idet der fx i vejledningen om revalidering ikke er prioriteret mellem fysiske, psykiske eller sociale forhold. Der står: ”Personer, hvis arbejdsevne er begrænset af
fysiske, psykiske eller sociale årsager, kan få tilbud om revalidering, hvor målet er hel eller delvis
selvforsørgelse på arbejdsmarkedet”72.
Medarbejderne pointerer yderligere i surveyen, at deres vurdering af berettigelse til revalidering
foretages ud fra en samlet vurdering af borgerens arbejdsevne, hvorfor både fysiske, psykiske og
sociale forhold tillægges vægt. At sociale forhold vægtes mindre end de øvrige skyldes, at revalidering sjældent berettiges på baggrund af disse forhold alene.
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VEJ nr. 39 af 05/03/1998, pkt. 22.
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Tabel 46: Hvilken vægt tillægges følgende kriterier for berettigelse til revalidering?

Meget stor

Stor

Lille

Ingen

Ved ikke

Fysiske forhold

53 %

43 %

2%

0%

0%

Psykiske forhold

45 %

48 %

6%

0%

0%

Sociale forhold

15 %

35 %

41 %

5%

4%

Kilde: Survey blandt medarbejdere, der tilkender revalidering (n=182).

Af sagsgennemgangen fremgår det, at der kun i én af de gennemgåede sager særskilt lægges
vægt på borgerens sociale problemstillinger. Yderligere henvises der i én sag til både sociale og
psykiske problemstillinger. Omvendt henvises der i 48 sager (65 pct.) til fysiske funktionsnedsættelser alene og i 9 sager (12 pct.) til både fysiske og psykiske problemstillinger i forbindelse
med kommunens vurdering af, hvorvidt borgeren tilkendes revalidering.
Tabel 47: Hvilke helbredsforhold, lægges der vægt på, påvirker borgerens funktionsevne?

Fysiske lidelser/funktionsnedsættelser/problemstillinger
Psykiske lidelser/funktionsnedsættelser/problemstillinger
Sociale lidelser/ funktionsnedsættelser/problemstillinger
Fysiske og psykiske lidelser/funktionsnedsættelser/problemstillinger
Psykiske og sociale lidelser/funktionsnedsættelser/problemstillinger
Fremgår ikke af det tilsendte materiale

Antal

Pct.

48
6
1
9
1
9

65%
8%
1%
12%
1%
12%

Kilde: Sagsgennemgang af revalideringssager.

Sociale forhold som eksempelvis skilsmisse, enlig forsørger eller længerevarende arbejdsløshed
medfører i sig selv ikke, at en borger er berettiget til revalidering. Det afgørende er, om der foreligger en egentlig fastlåst social situation, som pågældende ikke selv kan bringe sig ud af, og som
ikke kan løses via deltagelse i andre aktiviteter efter LAB mv. Ankestyrelsen har i flere afgørelser
slået fast, at uanset hvilke faktorer der indgår, er det afgørende for vurderingen, hvorledes disse
faktorer i det konkrete tilfælde påvirker arbejdsevnen og dermed muligheden for at klare sig
selv. 73
I interview tilkendegiver medarbejdere i tre ud af ni kommuner, at revalideringsordningen i dag
især tilbydes borgere med fysiske begrænsninger i deres funktionsevne. Flere peger dog samtidig
på, at der i dag er mere fokus på anvendelsen af ordningen, også til borgere med psykiske og
sociale begrænsninger. En kommune tilkendegiver, at revalideringsordningen i dag anvendes
også i forbindelse med flere diffuse begrænsninger i borgernes funktionsevne. Det kan eksempelvis være smerter, familieproblemer samt psykiske problemstillinger, jf. Tabel 48.
.

73

Principafgørelse A-4-08, O-84-98, O-38-99 og O-102-95.
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Tabel 48: Medarbejderes tilkendegivelser om betydningen af borgerens fysiske, psykiske og sociale
funktionsevne i forbindelse med tilkendelsen af revalidering

Flere medarbejdere tilkendegiver, at der



”Revalidering tilbydes både til borgere
med psykiske og fysiske begrænsninger.
Det er dog nemmest at igangsætte det
på baggrund af noget fysisk.”



”Der er mest fokus på det fysiske, dernæst det psykiske og sidst det sociale.”



”Hvor ordningen tidligere kun anvendtes
til klare fysiske begrænsninger, er der i
dag flere diffuse begrænsninger som fx
smerter, familieproblemer og psykiske
forhold.”

tidligere har været mere fokus på de fysiske forløb. Enkelte peger på, at de fysiske
forløb også vurderes at være ”nemmest” at
igangsætte.
Der peges på, at der primært er fokus på
de fysiske begrænsninger i forbindelse med
tilkendelse af revalidering. Dernæst psykiske og slutteligt sociale begrænsninger.
Samtidig tilkendegives, at der i dag er større fokus på diffuse begrænsninger sammenlignet med tidligere.
Kilde: Interview med medarbejdere.

5.5.1 Kommunernes praksis for anvendelse af forrevalidering
Forrevalidering er erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter, som kommunen kan give en revalidend før tilrettelæggelsen af jobplanen. Formålet med forrevalideringsperioden er at blive i
stand til at fastlægge det konkrete erhvervsmæssige sigte med revalideringen. Forrevalideringen,
skal være så kort som muligt, samtidig med at revalidendens behov skal tilgodeses.74
Der er seks ud af de ni kommuner, der i interview tilkendegiver, at forrevalidering i dag kun anvendes i meget begrænset omfang. Det handler om, at der i dag er vide muligheder for at afklare
et erhvervsmæssigt sigte og erhvervsmodne borgere på fx sygedagpenge og kontanthjælp.
Yderligere fremhæves som begrundelse for den begrænsede anvendelse, at der, når der tilbydes
forrevalidering, signaleres, at der arbejdes hen imod at tilrettelægge en egentlig revalidering, og
det er der ikke nogen grund til at stille borgeren i udsigt, hvis det ikke nødvendigvis bliver tilfældet.
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Tabel 49: Medarbejderes tilkendegivelser om praksis for anvendelsen af forrevalidering

Hovedparten af medarbejderne peger på,



”Vi bruger ikke altid forrevalidering –
kun hvis de ikke allerede er afklarede.
På sygedagpenge bruges fx mere praktik til at afklare. Nogle gange bruges
forrevalidering og andre gange anden
form for afklaring, men hensigten er den
samme.”



”Forrevalidering er næsten væk – afklaring sker på sygedagpenge eller kontanthjælp. Det er ikke nødvendigt mere.”



”Hvis vi tilbyder forrevalidering, har vi jo
næsten også sagt revalidering, og man
skal ikke stikke folk blår i øjnene, hvis
det ikke kan lade sig gøre.”

at de kun anvender forrevalidering i meget
begrænset omfang. I stedet anvendes de
eksisterende ordninger på fx sygedagpenge
eller kontanthjælp til at afklare det erhvervsmæssige sigte.
Medarbejderne tilkendegiver således, at de
vurderer, at de i stedet for forrevalidering
frit kan anvende de øvrige ordninger til at
erhvervsmodne og afklare det erhvervsmæssige sigte.
Enkelte peger på, at forrevalidering ikke er
nødvendigt mere.
Kilde: Interview med medarbejdere.

Sagsgennemgangen viser, at der i over halvdelen (61 pct.) af de gennemgåede tilkendelsessager
ikke er gennemført forrevalidering forud for revalideringen, jf. Tabel 50. Hertil kommer, at der er
en stor andel af tilkendelsessagerne (27 pct.), hvor det ikke fremgår, hvorvidt der er anvendt
forrevalidering forud for revalideringen. Yderligere er det bemærkelsesværdigt, at der i ingen af
de gennemgåede afslagssager eksplicit fremgår, at der har været tilbudt forrevalidering.
Tabel 50: Er der gennemført forrevalidering?

Tilkendelsessager
Ja
Nej
Fremgår ikke

Antal
6
30
13

Pct.
12%
61%
27%

Afslagssager
Antal
0
7
18

Pct.
0%
28%
72%

I alt
Antal
6
37
31

Pct.
8%
50%
42%

Kilde: Sagsgennemgang af revalideringssager.

Sammenholdt med medarbejdernes udsagn i interviewene indikerer dette, at der i vidt omfang
anvendes tilbud på fx sygedagpenge eller kontanthjælp frem for forrevalidering til at afklare et
evt. erhvervsmæssigt sigte, og at der ofte ikke tilbydes forrevalidering, hvis der vurderes at være
risiko for, at der efterfølgende ikke kan tilbydes revalidering.
Det er ikke overraskende, at medarbejderne kun i begrænset omfang anvender forrevalidering,
idet det er uklart i de lovmæssige bestemmelser, især hvorvidt og hvornår aktive tilbud til sygedagpengemodtagere kan anvendes i stedet for forrevalidering. I 2009 blev der mulighed for at
give aktive tilbud til sygemeldte også uden, at den sygemeldte er omfattet af revalideringspersonkredsen. 75 Efter de tidligere regler kunne kommunen ikke give personer, der modtager sygedagpenge, tilbud efter LAB, medmindre de var berettiget til revalidering efter LAS, og der skulle
ske en afklaring af deres arbejdsevne eller anden forrevalidering. Sygedagpengeloven indeholder
ikke og har aldrig indeholdt hjemmel til at iværksætte arbejdsprøvning eller andre aktive tilbud.
Det fulgte af forarbejderne, at med den ændrede formulering ”udvides målgruppen, der kan få
tilbud mv., til at gælde alle sygedagpengemodtagere, herunder den eksisterende målgruppe i §
2, nr. 5, sygedagpengemodtagere, der deltager i forrevalidering”. 76 Dette indikerer ikke en forskydning mellem forrevalidering og aktive tilbud til sygemeldte. Det fremgik desuden, at formålet
75

Lov nr. 480 af 12/06/2009.
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Lovforslag nr. 165 2008-09, bemærkninger til § 2, nr. 1.
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med aktive tilbud til sygemeldte er et andet end afklaring af den enkeltes arbejdsevne (forrevalidering). ”Kommunen kan give et tilbud, når det kan fremme, at den sygemeldte […] hurtigt kan
vende tilbage til arbejdspladsen eller bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet”.77 Samtidig har
Ankestyrelsen i en principafgørelse lagt til grund, at aktiviteter til afklaring af arbejdsevnen for
sygedagpengemodtagere kan iværksættes efter LAB over for såvel revalidender som sygedagpengemodtagere m.fl. 78 Det fremgår dermed ikke klart, hvorvidt og hvornår aktive tilbud til sygedagpengemodtagere kan anvendes i stedet for forrevalidering.
5.6

Sikring af det bedst mulige udbytte af revalidering
Kommunerne lægger vægt på, at en række forhold skal være opfyldt for at sikre det bedst mulige udbytte af revalideringsordningen.
Både ledere og medarbejdere lægger i surveyen hovedsageligt vægt på, at det er afgørende for
udbyttet af revalideringen, at borgeren har stor motivation, jf. Tabel 51. Det gælder 87 pct. af
lederne og 94 pct. af medarbejderne.
Herudover peger ca. to tredjedele af henholdsvis medarbejdere (64 pct.) og ledere (67 pct.) på,
at et klart mål for revalideringsforløbet er vigtigt for udbyttet af revalideringsforløbet. Det samme
gælder, at forløbet er individuelt tilrettelagt, hvilket hhv. 59 pct. af medarbejderne og 63 pct. af
lederne finder vigtigt.
Endelig peger godt en tredjedel af lederne (35 pct.) samt halvdelen af medarbejderne (51 pct.)
på, at en god afklaring af borgerens helbred er vigtigt for udbyttet af revalideringsforløbet. I interview fremhæver medarbejderne, at i de sager, hvor revalideringsforløbet må afbrydes i utide,
er det typisk, fordi afklaringen ikke har været tilstrækkelig god. Dog bliver det også fremhævet,
at der kan være opstået fornyede helbredsproblemer undervejs i forløbet.
Tabel 51: Hvad vurderer du er det vigtigste i forhold til at opnå et godt udbytte af et revalideringsforløb?

Medarbejdere

Ledere

Stor motivation for borgeren

87%

94%

Et klart mål for forløbet fra starten

64%

67%

Et individuelt tilrettelagt forløb

59%

63%

Tæt opfølgning og kontakt med jobcenteret undervejs

41%

43%

En afklaring af borgerens helbred

35%

51%

Hurtig iværksættelse af revalideringsindsatsen

22%

18%

Et godt samarbejde med virksomhederne

22%

10%

Et godt samarbejde med uddannelsesinstitutioner

19%

16%

Konjunkturer og arbejdsløshed i samfundet

11%

7%

Andet/Andre

10%

3%

Et godt kendskab til borgerens forsørgelseshistorik

6%

4%

Et godt samarbejde med sundhedssystemet

5%

3%

Et godt samarbejde med faglige organisationer

3%

2%

Kilde: Survey blandt hhv. ledere (n=63) og medarbejdere (n=312).
Anm.: Deltagerne i surveyen er blevet bedt om at vælge max. 5 af ovenstående forhold.

Dette billede af, hvilke forhold der især har betydning for udbyttet af et revalideringsforløb, går
igen i interviewene, idet medarbejdere og ledere også her lægger vægt på, at motivation, mål for
forløbet, individuelt tilrettelagt og tæt opfølgning er afgørende for effekterne af revalideringsordningen.
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Lovforslag nr. 165 2008-08, alm. bemærkninger, pkt. 4.2.2.
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I interviewene med borgerne lægger flere af borgerne vægt på, at det har betydning for udbyttet
af deres revalideringsforløb, at der bliver fulgt tæt op fra jobcenterets side. Borgerne tilkendegiver, at der typisk har været fulgt op på revalideringsforløbet hver tredje måned. Opfølgningen
foregår primært digitalt eller telefonisk frem for ved personligt fremmøde.
Det er samtidig karakteristisk i interviewene med borgerne, at størstedelen ønsker en endnu
tættere opfølgning, og tillægger en tæt opfølgning stor betydning for, at de oplever, at de har
støtte til at gennemføre revalideringsforløbet. Hovedparten af de interviewede borgere peger
endvidere på, at de ønsker personlig kontakt frem for telefonisk/mailkontakt.
Tabel 52: Borgernes tilkendegivelser om betydningen af opfølgningen for udbyttet af revalideringsforløbet

Borgerne oplyser, at opfølgningen typisk



”Jeg udfyldte et skema hver tredje måned. Ellers kunne jeg ringe, hvis der var
noget.”



”Jeg har selv insisteret på de fysiske
møder, da jeg synes, at det er rart at få
sat et ansigt på, især på grund af mange sagsbehandlerskift.”



”Jobcenteret ringer hver tredje måned
og hører, om det går godt. Det er det.
Jeg kunne godt ønske mig, at de gik lidt
mere ind i det. Det er afgørende med
den løbende støtte.”

foregår pr. mail eller telefon, og at der bliver fulgt op hver tredje måned.
Størstedelen af borgerne giver samtidig udtryk for, at de godt kunne tænke sig en
tættere opfølgning og gerne personlig kontakt frem for mail/telefonkontakt.
Der lægges vægt på at den tætte opfølgning er afgørende for, at de oplever at de
har støtte til at gennemføre revalideringsforløbet.
Kilde: Interview med borgere.

I både survey og interview med medarbejdere tilkendegives, at det ligeledes kan have stor betydning for udbyttet af et revalideringsforløb, at revalideringen igangsætte relativt hurtigt. Mange
lange afklaringsforløb og praktikker forud for igangsættelsen af revalideringen kan nedsætte borgerens motivation for at påbegynde et længerevarende revalideringsforløb.
Omkring en femtedel af henholdsvis medarbejdere (22 pct.) og ledere (18 pct.) har i surveyen
tilkendegivet, at en hurtig iværksættelse af revalideringsindsatsen er vigtig i forhold til at opnå et
godt udbytte af revalideringsforløbet, jf. Tabel 51.
Kommunerne lægger desuden vægt på, at virksomhedernes og uddannelsesinstitutionernes
rummelighed er afgørende for, at revalideringen lykkes og ikke bliver afbrudt i utide.
I surveyen peger 22 pct. af medarbejderne og 10 pct. af lederne på, at samarbejdet med virksomhederne er af afgørende betydning for udbyttet. Derudover er der 19 pct. af medarbejderne
og 16 pct. af lederne, der vurderer, at et godt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne er
afgørende for udbyttet af revalideringsindsatsen.
I interview med ledere og medarbejdere fremhæves, at det er en fordel for samarbejdet med
uddannelsesinstitutioner og virksomheder, når opfølgningen på revalideringsindsatsen er holdt på
få medarbejdere, idet det hermed er nemmere at opbygge de relationer, der har afgørende betydning for udbyttet af revalideringen.
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Tabel 53: Medarbejderes tilkendegivelser om betydningen relationer til virksomheder og uddannelsesinstitutioner for udbyttet af revalideringsforløbet

I flere kommuner fremhæver medarbejder-



”Det er nemmere nu [pga. oprettelsen
af en specialiseret revalideringsafdeling], at opbygge de afgørende relationer. […] Og virksomhedernes og skolernes rummelighed har stor betydning
for udbyttet af revalideringen.”



”Et [tættere samarbejde] kunne måske
forhindre, at forløb stopper, når det ikke går godt”.

ne, at rummeligheden på virksomheder og
uddannelsesinstitutioner har stor betydning
for, om revalideringen lykkes. Og såvel
virksomheder og uddannelsesinstitutioners
rummelighed over for revalidender bliver
større, når der er gode relationer til jobcenteret.

Kilde: Interview med medarbejdere.

Ledere og medarbejdere lægger kun i mindre grad vægt på, at andre forhold har betydning for
udbyttet af revalidering, herunder konjunkturer og arbejdsløshed, et godt kendskab til borgerens
forsørgelseshistorik, et godt samarbejde med sundhedssystemet samt et godt samarbejde med
de faglige organisationer, jf. Tabel 51.
5.7

Kommunernes vurderinger af gevinster og udfordringer ved anvendelsen af revalideringsordningen
Godt tre fjerdedele af henholdsvis medarbejdere (78 pct.) og ledere (76 pct.) vurderer, at der i
nogen tilfælde kan være fordele og gevinster ved anvendelsen af revalideringso0rdningen for
borgeren og/eller kommunen, som der ikke i samme grad kan opnås ved anvendelsen af andre
ordninger, jf. Tabel 54.
Tabel 54: Hvor enig er du i følgende udsagn?

Meget enig
Der kan i nogen tilfælde være
fordele og gevinster ved anvendelsen af revalideringsordningen
for borgeren og/eller kommunen,
som der ikke i samme grad kan
opnås ved anvendelse af andre
ordninger

Enig

Uenig

Meget
uenig

Ved ikke

1%

8%

3%

9%

Medarbejdere
39 %

39 %

3%
Ledere

32 %

54 %

2%

Kilde: Survey blandt hhv. medarbejdere (n=312) og ledere (n=63).

Medarbejdere og ledere peger på, at det især er den langsigtede plan ved et revalideringsforløb,
der medvirker til at give borgeren ro og ikke i samme grad presser borgeren som de korterevarende forløb, jf. Tabel 55. Der peges på, at den længerevarende plan, der bliver lagt ved tilrettelæggelsen af revalideringsforløbet har stor betydning, idet den kan medføre, at borgeren også
oplever, at andre tror på, at borgeren kan gennemføre planen og vende tilbage til selvforsørgelse. Samtidig ses ordningen nogle steder også som et gode for virksomhederne, idet der er mulighed for en længerevarende optræning, og der peges på, at arbejdsgiverne dermed ofte kan
være villige til at ansætte vedkommende efterfølgende. Desuden påpeges, at revalideringsordningen grundet det længerevarende forløb, herunder fx en omskoling, kan give borgeren en
fremadrettet mere stabil tilknytning til arbejdsmarkedet.
Sammenlignet med kontanthjælpsordningen giver bestemmelserne i revalideringsordningen
kommunerne mulighed for at tilrettelægge længerevarende forløb for de enkelte borgere. I forarbejderne til LAS-loven samt i vejledningen om revalidering blev afgrænsningen mellem revalidering og aktivering berørt. I vejledningen står bl.a., at perspektivet ved revalidering ofte vil være

Evaluering af revalideringsordningen

76

mere langsigtet79. Yderligere har Ankestyrelsen i en principafgørelse80 lagt vægt på, at en borger,
der kom fra kontanthjælp, havde så store begrænsninger i arbejdsevnen, at vedkommende var
berettiget til revalidering – uanset at kommunen havde tilrettelagt en realistisk jobplan på ca.
fem år med erhvervsrettede aktiviteter efter LAB-loven, der var tilstrækkelige til, at borgeren
efterfølgende ville kunne klare sig selv.
Medarbejdere og ledere peger endvidere på, at revalideringsordningen er fleksibel, idet det er
den ordning i LAB-loven, hvor der vurderes at være færrest begrænsninger i anvendelsesmulighederne. Det betyder, at der er mulighed for at tilrettelægge nøjagtigt det forløb, som den enkelte borger har behov for. Det kan fx være et forløb på en uddannelsesinstitution, hvor der er mulighed for, at man kan planlægge et uddannelsesforløb på længere tid end normeret – om end
udgangspunktet også på revalidering er, at borgeren skal gennemføre på normeret tid81. Yderligere vil der under revalidering være gode muligheder for at forlænge uddannelsesperioden82. Desuden kan en borger på revalidering fx få tilrettelagt en eksamen på særlig vis.
Sammenlignet med øvrige ordninger er fleksibiliteten i revalideringsordningen kendetegnet ved
de elastiske formuleringer, der gør det muligt inden for revalideringsordningen at tilgodese den
enkelte borgers konkrete behov. Andre ordninger som fx kontanthjælpsordningen samt SUordningen er i højere grad reguleret af retsbaserede bestemmelser. Eksempelvis skal der ved
afgørelsen om, der kan gives handicaptillæg, foretages en vurdering af, om den uddannelsessøgendes funktionsnedsættelse har så betydelige følger, at det stort set ikke er muligt for den pågældende at påtage sig erhvervsarbejde i nævneværdigt omfang. Det vil betyde, at borgere, som
godt vil kunne påtage sig et (deltids-)erhvervsarbejde, men hvis samlede sociale og studiemæssige situation gør det vanskeligt at varetage et arbejde ved siden af en uddannelse, ikke vil kunne få handicaptillæg i uddannelsessystemet. Revalideringsbestemmelserne er fx i denne sammenhæng fleksible og kan dække et behov, som ikke dækkes i anden lovgivning.
Endelig vurderes den højere ydelse på revalidering som tidligere nævnt også i sig selv at være
motivationsskabende for den enkelte borger i forhold til at gå i gang med et uddannelsesforløb.
Der peges i denne sammenhæng på, at det for nogle borgere er identitetsskabende at være i
gang med et længerevarende uddannelsesrettet forløb frem for eksempelvis at være på kontanthjælp eller sygedagpenge. Yderligere kan ydelsen og de særlige udgifter, der under revalideringsordningen kan gives tilskud til, ifølge ledere og medarbejdere medvirke til at sikre et stabilt
forløb.
Der påpeges samtidig, at der er nogle forhold, der er væsentlige at være opmærksomme på,
såfremt revalideringsordningen ikke anvendes. Det drejer sig bl.a. om, at det ikke er alle potentielle revalidender, der vil kunne få specialpædagogisk bistand i uddannelsessystemet, og at ikke
alle potentielle revalidender i stedet vil kunne få handicaptillæg i uddannelsessystemet.
Som revalidend har en borger mulighed for at få en højere forsørgelsesydelse sammenlignet med
fx kontanthjælpsordningen samt SU-ordningen med handicaptillæg. Revalideringsordningen giver
desuden mulighed for, at en borger kan opnå støtte til de særlige udgifter, der er nødvendige
som følge af uddannelsen og som følge af nedsat funktionsevne. Det gælder i de tilfælde, hvor
der ikke kan ydes støtte hertil efter reglerne om specialpædagogisk bistand. Det fremgår af Ankestyrelsens principafgørelse, hvor der lægges vægt på, at en borger, der ikke kunne få special-
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VEJ nr. 39 af 5/3 1998, pkt. 235.

80
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LAS § 49.
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pædagogisk bistand, i stedet kunne få dækket de særlige udgifter efter reglerne om revalidering
– uanset at borgeren modtog handicaptillæg efter SU-loven. 83
Tabel 55: Medarbejdere og lederes tilkendegivelser om fordele og gevinster ved revalideringsordningen

Hovedparten af ledere og medarbejdere gi-



”Revalidering giver mulighed for et læn-

ver udtryk for, at en væsentlig fordel ved

gerevarende forløb, som giver borgeren

revalideringsordningen er, at den giver mu-

ro på til at koncentrere sig om at komme

lighed for et længerevarende forløb, som

tilbage til arbejdsmarkedet.”

giver borgeren ro til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Der peges i denne sam-



borgeren noget, der er holdbart i læng-

menhæng på, at revalideringen medvirker

den, ikke bare et ufaglært job, men en

til at sikre en varig tilknytning til arbejds-

fremadrettet stabil tilknytning.”

markedet.
Herudover peges på, at den højere ydelse



mål.”

gifter, der er nødvendige som følge af ud

gå i gang med et længere forløb.

”Det giver ro for dem, at økonomien fungerer.”

onsevne, har betydning i sig selv, da det
kan medvirke til at motivere borgerne til at

”Det er godt identitetsmæssigt. Revalidend lyder bedre, og du er på vej mod et

og muligheden for dækning af særlige uddannelsen og som følge af nedsat funkti-

”Revalidering giver mulighed for at sikre



”Det er gode muligheder for suppleringer
i form af kurser og hjælpemidler, hvilket

Derudover oplever flere ledere og medar-

gør, at mulighederne for at gennemføre

bejdere, at revalideringsordningen frem for

en uddannelse er større.”

andre ordninger giver mulighed for at tilrettelægge et fleksibelt forløb med netop



”Det er jo en fleksibilitet ved revalidering,
hvor der på alle de andre ordninger er

de tiltag, der skal til for at hjælpe borgeren

begrænsninger i, hvad man kan.”

til at (gen)indtræde på arbejdsmarkedet.
Kilde: Interview med medarbejdere og ledere.

Omvendt er der godt en tredjedel af henholdsvis medarbejdere (34 pct.) og ledere (33 pct.), der
vurderer, at der i nogen tilfælde kan være ulemper og udfordringer ved anvendelsen af revalideringsordningen for borgeren og/eller kommunen, som der ikke i samme grad kommer til udtryk
ved anvendelsen af øvrige ordninger, jf. Tabel 56.
Tabel 56: Hvor enig er du i følgende udsagn?

Der kan i nogen tilfælde være
ulemper og udfordringer ved
anvendelsen af revalideringsordningen for borgeren og/eller
kommunen, som der ikke i samme grad kommer til udtryk ved
anvendelsen af øvrige ordninger

Meget enig

Enig

7%

27 %

5%

28 %

Uenig

Meget
uenig

Ved ikke

9%

25 %

3%

23 %

Medarbejdere
31 %
Ledere
41 %

Kilde: Survey blandt hhv. medarbejdere (n=312) og ledere (n=61).

I interview peger medarbejdere og ledere på, at ulemperne og udfordringerne dels knytter sig til
regelsættet, herunder hvem det er, der skal have revalidering, og dels knytter sig til, hvordan
principafgørelser om muligheder for at påtage sig ufaglært arbejde, skal fortolkes. Endvidere
påpeges, at det kan være en ulempe, at ordningen er subsidiær til øvrige ordninger efter LAB
83
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mv., idet det medvirker til, at ordningen ikke anvendes helt så ofte, som ellers kunne være hensigtsmæssigt. Yderligere kan det, at ordningen er subsidiær, medføre, at borgerens motivation til
et længerevarende forløb kan være begrænset efter afklaringer og praktikker på øvrige ordninger, jf. Tabel 57.
Tabel 57: Medarbejdere og lederes tilkendegivelser om ulemper og udfordringer ved revalideringsordningen

Flere ledere og medarbejdere giver udtryk



der kan få revalidering. Også fordi at

for, at de er udfordringer og ulemper om-

ordningen er subsidiær i forhold til andre

kring fortolkningen af målgruppen for ordningen.

”Det er svært at se, hvilken målgruppe

ordninger.”


”Borgeren kan jo altid vende tilbage til

Yderligere peges på, at det også er en

rengøring, selv om det kun ville være for

ulempe, at praksisafgørelserne har medvir-

en kortere periode. Afgørelsen gør jo, at

ket til at skabe forvirring om, hvornår en

der ikke er mulighed for revalidering, hvis

borger i stedet for revalidering skal henvi-

de kan vende tilbage nu og her. Jeg kan

ses til ufaglært arbejde.
Desuden peges på, at det kan være ulempe

ikke se, at det kan være anderledes.”


ær, og det gør, at den er udvandet, og

at ordningen er subsidiær til øvrige ordnin-

det er lige meget, at man har den. Men vi

ger – bl.a. fordi længerevarende afklaringer

vil gerne kunne bevillige den noget me-

forud for et revalideringsforløb kan medvirke til, at begrænse borgeren motivation til
at påbegynde et længerevarende forløb.

re.”


”Revalidering kan ikke sættes i gang så
hurtigt, og hvis motivationen er der, er

Endelig fremhæver ledere og medarbejde-

det en skam, at det ikke kan sættes i

re, at ordningen er administrativt besværlig
at anvende. Der peges i denne sammen-

”Som ordningen er i dag, er den subsidi-

gang med det samme.”


”Det er meget tungt administrativt. Det

hæng på bl.a. på den lægeerklæring, som

skulle være lettere tilgængeligt at bruge

de praktiserende læger skal udarbejde for-

bestemmelserne. Især rehabiliterings-

ud for revalideringen.

plan, LÆ265 og løntilskud til revalidender
– hele iværksættelsen er besværlig, og
bør justeres.”

Kilde: Interview med medarbejdere og ledere.

Yderligere peges på, at ordningen er tung at administrere, og at der med fordel kan justeres på
arbejdsgange og blanketter vedr. ordningen.

BILAG 1: METODEBILAG - REGISTERANALYSER
Om bilaget
I dette metodebilag giver vi en detaljeret beskrivelse af data og metode anvendt i de registerbaserede analyser. I første del beskriver vi det anvendte datagrundlag. I anden del præsenterer vi
de definitioner og afgrænsninger, der er anvendt i analysen

Datagrundlag
Vi anvender DREAM-databasen som den primære datakilde. Databasen indeholder oplysninger
om borgernes modtagelse af ydelser fra medio 1991 til april 2014. Dette data bruges dels til at
identificere de relevante populationer og dels til at belyse ydelseshistorikken. Endvidere anvendes
DREAM til at belyse borgerens forløb efter ydelsesforløbet påbegyndes. Der er udover ydelsesdata tale om følgende oplysninger fra DREAM:
Tabel 58: Data fra DREAM

Register
DREAM

Variable

Type af ydelse*

Etnicitet – dansk, indvandrer eller efterkommer + er oprindelseslandet et vestlig eller ikke-vestligt land
(type + land)

Bopælskommune (nykom1991-nykom2014)

Alder (alder9131)

Køn (kon)

Evt. a-kassetilhørsforhold ultimo året (ak91-ak14)

Beskæftigelse pr. måned

Branche for evt. beskæftigelse pr. måned i perioden
2008 til 2014 (branche_2008_01-branche_2014_04)

Periode
1991-2014

2008-2014

Note: * Før 2007 indeholder DREAM kun oplysninger om modtagelse af forrevalidering hhv. revalidering – og ikke hvilke
typer, der er tale om (fx uddannelsesrevalidering eller virksomhedsrettet revalidering).

Udover DREAM har vi indhentet en række baggrundsoplysninger for både personer i indsats- og
kontrolgruppe. Der er tale om følgende registre og variable fra Danmarks Statistik:
Tabel 59: Baggrundsdata fra Danmarks Statistik

Register
Sygehusbenyttelse
(SYIN)84
Brug af læge (SSKO)
Uddannelse (UDDA)
Befolkningsregistret
(BEF)
Indkomster (INDH)

Variable

Diagnose (diag99, diag23)

Sengedage (iantdg)

Indlæggelsesdato (indlaegdto)

Antal kontakter (kontaktagg)

Højst fuldførte uddannelse primo året (hffsp)

Familietype – enlig, samlevende, gift osv. (familie_type)

Antal børn i familien (antboernf)

Lønindkomst (loenmv)

Bruttoindkomst (brutto)

Periode
2001-2013

2001-2012
2001-2013
2001-2014

2001-2012

Endvidere har vi indhentet oplysninger til at belyse de uddannelsesforløb, der foregår i revalideringsperioden. Disse anvendes udelukkende i den beskrivende analyse. Der er både tale om ordinær uddannelse, dvs. den uddannelse, der foregår i det ordinære uddannelsessystem, samt voksen-og efteruddannelse.

84

Det har pga. analysens tidsmæssige ramme ikke været muligt at inddrage detaljerede sundhedsdata fra Statens Serum Institut

(LPR-registret). Brugen af sygehusvæsenet bygger derfor på Danmarks Statistisk register over sygehusbenyttelse. I dette register
indgår kun brug af somatiske sygehuse – ikke psykiatriske. Endvidere er diagnoseinddelingen i dette data mere aggregeret end i LPR.

Tabel 60: Uddannelsesdata fra Danmarks Statistik

Register
Elevregistret (KOET)

Register over voksenog efteruddannelse
(VEUV)

Variable

Start- og evt. slutdato for forløb inden for ordinær
uddannelse (elev1_vfra, elev1_vtil)

Type af uddannelse (udd)

Om uddannelsen er fuldført, i gang eller afbrudt
(audd)

Start- og evt. slutdato for forløb inden for ordinær
uddannelse (kursist_vfra, kursist_vtil)

Type af uddannelse (kurskod, orgtilh)

Om uddannelsen er fuldført, i gang eller afbrudt (afslutn)

Periode
2001-okt. 2013

2001-2012

Endelig bruger vi en række aggregerede data for hele landet eller kommuneniveau fra Statistikbanken og Jobindsats.dk.
Data fra Jobindsats.dk vs. data fra DREAM
Både Jobindsats.dk og DREAM administreres af STAR og bygger grundlæggende på de samme
data. Men der er en række forskelle mellem opgørelser fra de to datakilder, da der er forskelle på
hvilke definitioner og afgrænsninger, der anvendes i de to databasen.
For DREAM-data har vi gennemført en række skræddersyede analyser på registerdata. For data
fra Jobindsats.dk er der tale om udtræk fra hjemmesiden – dvs. aggregerede data.
Den største forskel på Jobindsats.dk og DREAM er, at tallene i Jobindsats.dk bygger på registreringer om ydelser pr. dag, mens data i DREAM aggregeres på ugeniveau.
Dvs. hvis en person modtager sygedagpenge i de første par dage i en uge og derefter overgår til
revalidering i ugens sidste dage, vil personen kun blive registreret i DREAM med den ene ydelse.
Hvilken ydelse, der registreres afhænger af, hvilken ydelse der er givet den højeste prioritet i
DREAM. Konkret er sygedagpenge rangeret højere end revalidering (kommunale ydelser) og borgeren vil derfor stå med sygedagpenge i den pågældende uge. I Jobindsats.dk vil borgeren indgå
både med et sygedagpengeforløb og et revalideringsforløb på Jobindsats.dk. Hvis borgeren i ugen
efter fortsætter sit revalideringsforløb vil borgeren nu blive registreret i DREAM med revalidering.
Der er altså ved anvendelse af DREAM-data en lille usikkerhed omkring start- og sluttidspunktet
for forløbet. Det samme gælder hvis revalideringsforløbet afbrydes i få dage (personen ikke modtager en anden ydelse eller ingen ydelse i få dage). Her vil Jobindsats.dk opfatte det som et afbrudt forløb og personen vil derfor indgå med to forløb. I DREAM vil afbrydelser på få dage ikke
kunne ses, såfremt der er tale om afbrydelser til lavere rangerede ydelser.
En anden forskel mellem Jobindsats.dk og DREAM er registreringen af sygedagpengemodtagere i
aktivering.
Vi har derfor forsøgt så vidt muligt ikke at blande data fra de to kilder samt være tydelige om,
hvornår vi bruger det ene og det andet. I det omfang det har været muligt har vi anvendt
DREAM-data, da dette giver de største muligheder for tilpassede analyser.
Der er dog generelt kun mindre forskelle mellem DREAM og Jobindsats.dk. Tabel 58 viser en
sammenligning af antal berørte personer opgjort i DREAM og Jobindsats.dk. Generelt ligger afvigelserne på omkring 2-3 pct.

Anvendte afgrænsninger og definitioner
I det følgende beskriver vi de centrale definitioner og afgrænsninger, som vi har fastlagt i vores
analyse af data.
Periode
Udvikling i revalideringsordningen over tid belyses ved at se på år 1998 til år 2013. I analyser af
revalidenderne ser vi på perioden 2003 til 2013. I visse analyser er der, for overskuelighedens

skyld, lavet nedslag i år 2003, 2008 og 2013. For 2014 er der kun DREAM-data tilgængeligt til og
med uge 17 2014. Vi anvender disse data fra 2014 i analyserne af ydelsesforløb for revalidenderne, men vi ser ikke påbegyndte forløb i 2014, da der ikke er data for et fuldt år.
Population
Borgere, der udvandrer eller dør i en 10-årig periode efter forløbet påbegyndes, indgår ikke i
analysen. Kun borgere, som er under 55 år ved forløbets start indgår, således vi kan følge borgere i en 10-årig periode uden, at de når folkepensionsalderen. Der er kun meget få revalidender
over 55 år.
Forrevalidering/revalidering
Der skelnes mellem forrevalidering og revalidering jf. de koder, der anvendes i DREAM (forrevalidering: 750-758, revalidering: 760-768). Endvidere skelnes der inden for revalidering mellem
følgende typer:

Passiv revalidering (760)

Vejledning og opkvalificering (763)

Uddannelsesrevalidering (764)

Privat virksomhedsrettet revalidering (765, 767)

Offentlig virksomhedsrettet revalidering (766, 768)
Der skelnes ikke mellem typer af forrevalidering.
Opdelingen på revalideringstyper er dog kun tilgængelig fra 2007 og frem. Et revalideringsforløb
består som oftest af flere forskellige typer af revalidering. Der startes måske med nogle uger på
passiv revalidering, efterfulgt af uddannelsesrevalidering. Imellem kan der igen være passiv revalidering. Ligeledes kan der først være en periode med uddannelsesrevalidering, som måske
afbrydes, hvorefter der påbegyndes virksomhedsrettet revalidering. Vi anvender derfor to definitioner i forhold til opdelingen af revalideringstyper.
Forløbets primære type er den type, som udgør størstedelen af revalideringsforløbet. Dvs. hvis
halvdelen af revalideringsforløbet er uddannelsesrevalidering, en fjerdedel er passiv revalidering
og en fjerdedel er vejledning og opkvalificering, vil forløbets primære type være uddannelsesrevalidering. Der kan altså dermed sagtens finde uddannelsesrevalidering sted i forløb, som ikke
har uddannelsesrevalidering som primær type. For at belyse dette anvender vi en supplerende
definition, hvor vi ser på om der er mindst en uge af den pågældende revalideringstype i forløbet.
I denne definition kan et forløb dermed være flere forskellige typer.
Andre ydelser
Både i den beskrivende analyse og i effektanalysen sammenlignes revalidenderne med modtagere af andre ydelser. Vi vurderer, at følgende grupperinger af ydelsesmodtagere er relevante at
anvende:
Sygedagpengemodtagere med et forløb på over 8 uger (890-899)
Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (720-729, 730-739)
Forløb
Antallet af forløb opgøres separat for forrevalidering og revalidering. Dvs. en borger, der først
modtager forrevalidering og derefter revalidering, tæller med et forløb i hver kategori. I opgørelsen af antal forløb har vi som udgangspunkt valgt at anvende følgende definition: Der skal være
mere 4 sammenhængende uger uden den pågældende ydelse for, at der er tale om et nyt forløb.
Definitionen anvendes både for (for-)revalidering og de øvrige ydelser.
Vi har altså valgt, at der ikke tælles et nyt forløb, hvis der blot er få uger, hvor borgeren har en
anden ydelse eller selvforsørgelse registreret i DREAM. Denne opgørelse adskiller sig fra den definition, der anvendes i Jobindsats.dk, hvor et nyt forløb påbegyndes såfremt der har været blot
én dag uden ydelsen. Dette er valgt for at få et mere retvisende billede af faktiske borgerforløb.

Mere end 4 ugers afbrydelse er valgt, da borgerens sag rent administrativt normalt genoptages,
hvis der er under en måneds pause.
Det skal dog understreges, at der kun er relativt få forrevaliderings- og revalideringsforløb som
bliver påvirket af dette.
Varighed
Der anvendes to mål for varighed. Det første angiver længden af forløbet – dvs. antal uger fra
start til slut. Jf. definitionen af forløb kan der være mindre pauser i forløbet, hvor borgeren modtager en anden eller ingen ydelse. Vi har derfor – udover længden af forløbet – opgjort antallet af
uger i forløbet, hvor borgeren modtager ydelsen.
Analyser af data viser, at der stort set ikke er forskel på den gennemsnitlige varighed og antallet
af uger, ydelsen er modtaget.
Populationen af revalidender
I analysen vil vi gerne kunne følge revalidenderne i tiden efter ydelsen – også på lang sigt. Vi
anvender derfor revalidender tilbage fra år 2003, så vi kan belyse beskæftigelsesgraden på længere sigt (op til 10 år). Der er dog sket en væsentlig ændring i modtagerne af revalidering fra
2003 til 2013. Vi ønsker at sikre, at den langsigtede beskæftigelsesgrad, vi estimerer for 2003revalidenderne, kan anvendes som estimat for den forventede langsigtede beskæftigelsesgrad for
revalideringsordningen, som den ser ud i dag. Derfor udvælger vi en subgruppe af revalidenderne
fra hvert af årene 2003 til 2012, som ligner revalidenderne anno 2013 på en række baggrundsforhold. Konkret gøres dette ved hjælp af den statistiske metode propensity score matching. For
at sikre sammenlignelige grupper skal alle (målbare) baggrundsvariable som har indvirkning på
beskæftigelsen inddrages. Følgende variable anvendes:
Tabel 61: Matchingvariable

Baggrundsforhold:
Køn
Alder
Etnicitet
Familiestatus
Uddannelsesniveau

Forsørgelsesstatus i ugen inden revalideringsforløbet
Selvforsørgelsesgrad i 1 til 10 år før revalideringsforløbet påbegyndes
Sygehusindlæggelser

Kontakter med almen læge
Rammevilkår i bopælskommunen (klyngekommuner
på kontanthjælpsområdet).

Beskrivelse
Dummy for mand
Lineær
Dummy for dansk oprindelse
Dummy for enlig forsørger
Dummy for ufaglært (=kun grundskole eller gymnasial), dummy for faglært (=erhvervsuddannelse),
dummy for lang videregående uddannelse
Dummy for selvforsørgelse
Lineær
Dummy for om borgeren har haft en indlæggelse i
året før forløbet – kun udvalgte diagnoser85 medtages.
Antal kontakter med almen læge i året før forløbet.
Vi forsørger at fange de kommunespecifikke forhold
og dermed sørge for at de to grupper ligner hinanden
i forhold til hvilke kommuner, de kommer fra. Det
ideelle ville være at matche inden for samme kommune, men mange kommuner har relativt få borgere.
Det er derfor ikke muligt at lave et succesfuldt match
inden for samme kommune.

Matchingen sker en-til-en – dvs. en person i 2013 matches med en person i fx 2003. Vi anvender
metoden ”nearest neighbour” som algoritme.
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Diagnosekoder, der er relateret med kontakt med sygehusvæsenet med henblik på undersøgelser (fx risiko for smitsomme syg-

domme) er sammen med diagnosekoder vedr. svangerskab, fødsels og barsel ekskluderet fra analysen.

Anvendt mål for beskæftigelse
Vi beskæftigelse på to måder:
1) Beskæftigelsesgraden pr. år (ikke-akkumuleret).
2) Den akkumulerede beskæftigelse i uger siden starten på forløbet.
Vi måler beskæftigelsen efter 1 år, 2 år, 3 år og hvert år op til 10 år efter forløbets start.
Datamæssigt er der dog den udfordring, at vi kun har deciderede oplysninger om beskæftigelse
fra og med 2008. Før dette har vi udelukkende data på, om borgeren er selvforsørgende. Endvidere er beskæftigelsesoplysningerne på månedsbasis og ikke på ugebasis.
Det betyder, at vi anvender populationer fra forskellige år til at estimere de forskellige effekter.
Konkret anvendes følgende populationer til følgende år:
Tabel 62: Populationer, der anvendes til effekt i de forskellige år

Effekt efter:
1 år
2 år
3 år
4 år
5 år
6 år
7 år
8 år
9 år
10 år

Population, der anvendes:
2007-2012 (+1. kvartal 2013)
2006-2011 (+1. kvartal 2012)
2005-2010 (+1. kvartal 2011)
2004-2009 (+1. kvartal 2010)
2003-2008 (+1. kvartal 2009)
2003-2007 (+1. kvartal 2008)
2003-2005 (+1. kvartal 2007)
2003-2005 (+1. kvartal 2006)
2003-2004 (+1. kvartal 2005)
2003 (+1. kvartal 2004)

Dvs., at beskæftigelsesgraden efter et til fem år estimeres på baggrund af et større datagrundlag
end beskæftigelse efter de fem år. Alt andet lige er usikkerheden af de langsigtede estimater
dermed større.

BILAG 2: SUPPLERENDE FIGURER TIL KAPITEL 4 NØGLETALSANALYSE
I Figur 31, der viser ydelsen 1 tidligere, er mønsteret, at sygedagpenge siden midt 00’erne har
været hovedleverandør til revalideringsordningen, mens der er kommet relativt færre fra kontanthjælp, der dog fortsat udgør den næststørste gruppe. Andel af selvforsørgere var i 2013 næsten dobbelt så stor 52 uger før forløbet start sammenlignet med 1 uge før.
Figur 31: Forløbsanalyse: Ydelse 52 uger inden revalideringsforløbets start, 1999-2013

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Selvforsørgelse

Dagpenge

Kontanthjælp

Andet

Voksenlærling

SU

Ledighedsydelse

Forrevalidering

Revalidering

Fleksjob

Sygedagpenge

Førtidspension
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Figur 32 nedenfor viser borgerens ydelse 2 år inden start på revalideringsforløbet. Mønsteret er
nøjagtigt det samme som både 1 år før og 1 uge før. Sygedagpenge er i 2013 den største gruppe, kontanthjælp er næststørste og selvforsørgere udgør en faldende andel.
Figur 32: Forløbsanalyse: Ydelse 104 uger inden revalideringsforløbets start, 1999-2013
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Figur 33 nedenfor er viser, at der ingen sammenhæng er mellem andelen af uddannelsesrevalidering og andelen af borgere uden erhvervsuddannelse. På baggrund af bl.a. casebesøgene havde vi en hypotese om, at revalideringsordningen blev brugt af kommuner med et lavt uddannelsesniveau til at opkvalificere borgere via revalideringsordningen. Denne sammenhæng findes ikke
på tværs af kommunerne.
Figur 33: Andel af uddannelsesrevalidering som andel af alle revalideringsforløb i forhold til andel borgere uden erhvervsuddannelse (2008-2010)
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Figur 34 nedenfor illustrerer, at en mulig sammenhæng mellem kommunens uddannelsesniveau
og anvendelse af korte uddannelsesrevalideringsforløb ikke er til stede. En hypotese kunne være,
at kommunerne med et lavt uddannelsesniveau medførte revalidender ligeledes havde et lavere
uddannelsesniveau, men figuren illustrerer, at der ikke er belæg for denne sammenhæng.
Figur 34: Andelen af revalidender i kommunen, som højst har fuldført grundskole/gymnasium set i forhold til andelen af kommunens indbyggere (25-64-årige) med samme uddannelsesprofil (gennemsnit for
2011-2013)
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