Baggrundspapir 5 - til forslag til forbedring af reformen førtidspensions- og fleksjobreformen.
Ressourceforløbsydelsen skal være på sygedagpengeniveau, og der skal ikke modregnes for
indtægter fra arbejdsmarkedspensioner og andre ordninger, som er kompensation for mistet
erhvervsevne.
Ressourceforløbsydelse bør hæves til sygedagpengeniveau, da den lave ydelse medfører vidtrækkende
privatøkonomiske konsekvenser for sygemeldte og dennes familie.
På nuværende tidspunkt er ydelsen på kontanthjælpsniveau. Kontanthjælp er tænkt som en midlertidig
ydelse, og ikke en ydelse som det er meningen, at man skal leve af i et eksempelvis 5-årigt
afklaringsforløb. Det er ikke rimeligt, at mennesker som har arbejdet, betalt skat, forsikret sig, skal
tvinges ned på en så lav ydelse blot fordi de bliver syge.
Sygemeldte, som kommer på jobafklaringsforløb eller ressourceforløb og modtager
ressourceforløbsydelse, bliver økonomisk ringere stillet end sygemeldte som modtager sygedagpenge.
Ressourceforløbsydelsen er lavere end sygedagpengeydelse (henholdsvis 20 og 40 procent lavere end
sygedagpenge alt efter om man børn.)
Derudover sker der modregning i ressourceforløbsydelsen for udbetalinger for tab af erhvervsevne fra
private forsikringsordninger, løbende arbejdsmarkedspensioner som følge af tab af
erhvervsevne/indtægt, svagelighedspensioner/ tilskadekomstpensioner for tjenestemænd og erstatning
for mistet arbejdsindtægt.
Løbende udbetalinger af overnævnte modregnes 100 % i ressourceforløbsydelsen, hvorimod ingen
modregning sker i sygedagpenge. Sygedagpenge udbetales i 6 måneder, hvorefter der skal foretages en
revurdering og hvis ingen af sygedagpengelovens forlængelsesmuligheder kan anvendes og den
sygemeldte forsat er uarbejdsdygtig kommer den sygemeldte på jobafklaringsforløb med
ressourceforløbsydelse. Sygemeldte kan altså risikere allerede efter 6 måneders sygdom at få en
væsentlig indtægtsnedgang og i mange tilfælde, at skulle leve udelukkende af deres forsikringsydelse.
Vi foreslår, at modregningen ved udbetalinger for tab af erhvervsevne – fra private forsikringsordninger,
løbende arbejdsmarkedspensioner som følge af tab af erhvervsevne/indtægt,
svagelighedspensioner/tilskadekomstpensioner for tjenestemænd og erstatning for mistet arbejdsindtægt
– fjernes af flere grunde.
Fjernes modregningen, får den sygemeldte mulighed for at afbøde de vidtrækkende privatøkonomiske
konsekvenser, som sygdom medfører for den enkelte og dennes familie.

