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Høring vedrørende bedre ressourceforløb m.v.
Kræftens Bekæmpelse takker for muligheden for at komme med bemærkninger til det fremsendte udkast til forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om
organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og
lov om social pension.
Kræftens Bekæmpelse vurderer, at de foreslåede ændringer vil bidrage til bedre og mere relevante ressourceforløb, hvor indsatser i gangsættes og afsluttes hurtigere end det aktuelt er
tilfældet. Overordnet set ser Kræftens Bekæmpelse derfor positivt på de foreslåede ændringer. Dog vurderes det, at der ikke er tale om en tilstrækkelig forbedring af vilkårene for personer i ressourceforløb.
Kræftens Bekæmpelse har derfor følgende kommentarer til høringsmaterialet:
Lempede fradragsregler
Af høringsmaterialet fremgår det, at man vil lempe fradraget for lønindkomst i ressourceforløbsydelsen under ressourceforløb, således at der fremover kun er fradrag for lønindkomst på
over 15.264 kr. om måneden. Forslaget skal være med til at øge motivationen for personer i
ressourceforløb til at have ordinære løntimer.
Forslaget er en forbedring i forhold til de gældende regler. Dog mener Kræftens Bekæmpelse,
at der også bør indføres lempede fradragsregler for så vidt angår øvrige indtægter. Efter de
gældende regler trækkes indtægter fra i ressourceforløbsydelsen, hvis modtageren har indtægter. Indtægter fratrækkes som hovedregel krone for krone i ydelsen. Det kan eksempelvis
dreje sig om forsikrings- eller pensionsydelse, som en borger har fået sideløbende med sygedagpengene forinden ressourceforløbet. Der er tale om en betydelig indtægtsnedgang ved
overgangen fra sygedagpenge til ressourceforløbsydelse, hvilket kan stille den pågældende
borger i en svær og presset situation på grund af økonomiske bekymringer.

Kortere ressourceforløb
Det fremgår af høringsmaterialet, at den maksimale varighed af et ressourceforløb skal reduceres fra de gældende 5 år til 3 år. Det fremgår, at dette skal have til hensigt at skabe mere fokuserede forløb og give personen i ressourceforløb en mere overskuelig tidshorisont i ressourceforløbet.
Kræftens Bekæmpelse vurderer, at man med fordel kunne korte varigheden yderligere ned til
maksimalt ét år med henblik på at hjælpe personer i ressourceforløb hurtigt videre. Mange patienter, herunder særligt kræftpatienter, har ofte deres sygedagpengeforløb og helbredssituation godt beskrevet i forvejen, og det vurderes, at en hurtigere afklaring gennem et velplanlagt
forløb burde være muligt. Mange patienter tilhører en moden aldersgruppe, og for dem vil en
hurtig afklaring kunne bringe ro over deres resterende tid på arbejdsmarkedet.

Øvrige ændringer
Ifølge udkastet lægges der op til en række øvrige forbedringer på området for ressourceforløb.
Det drejer sig blandt andet om følgende ændringer:
 Personer med under 6 år til pensionsalderen skal ikke tilkendes ressourceforløb, med
mindre de selv ønsker det
 Indsatsen i ressourceforløbet i gangsættes hurtigst muligt og senest inden for 6 måneder
 Personer i ressourceforløb får ret til en samtale med en sundhedskoordinator fra klinisk
funktion med henblik på tilstrækkelig hensyntagen til vedkommendes helbredsmæssige
situation
 Personer i ressourceforløb får ret til en personlig jobformidler
Kræftens Bekæmpelse vurderer, at ændringerne er relevante med henblik på bedre ressourceforløb.
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