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Flere med problemer ud over ledighed modtager forsørgelse: Samtidig med, at den registrere-
de ledighed falder og falder, så stiger antallet af personer, der modtager offentlige 
overførsler, fordi de har helbredsproblemer eller andre problemer ud over ledig-
hed. I 2000 var der ca. 435.000 personer, mens der i 2007 var ca. 480.000 perso-
ner, jf. figur 1.  

Omkring halvdelen af de 480.000 ydelsesmodtagere er førtidspensionister. Den 
anden halvdel omfatter mennesker på fleksjob, ledighedsydelse (til personer, der 
venter på et fleksjob), revalideringsydelse, sygedagpenge samt den del af kontant-
hjælpsmodtagerne, der har problemer ud over ledighed (matchgruppe 4 og 5).  

Figur 1 

Udvikling i ledighed og i overførselsordninger til personer med problemer ud over ledighed, 
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Anm.: Tallene for 2007 er foreløbige. Offentligt forsørgede med problemer ud over ledighed er 
opgjort i helårspersoner og omfatter førtidspensionister (inkl. førtidspensionister i skånejob, men 
ekskl. førtidspensionister i udlandet), personer visiteret til fleksjob (i fleksjob eller på ledigheds-
ydelse), personer på revalideringsydelse, sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere i 
matchkategori 4 og 5 (inkl. aktiverede). 
Kilde: Finansministeriet, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Psykiske diagnoser fylder mere blandt førtidspensionister: I 1999 havde 27 pct. af tilkendel-
serne baggrund i psykiske lidelser. Dette tal er steget til 47 pct. i 2007. Forskning 
peger på, at førtidspension i nogle tilfælde tilkendes på baggrund af psykiske lidel-
ser, der kan vise sig at være midlertidige eller periodiske. Blandt de under 40-årige 
er psykiske diagnoser baggrund for 70 pct. af førtidspensioneringerne. 
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Samlet set flere på ydelser efter førtidspensionsreformen: Reglerne om førtidspension blev 
ændret med virkning fra 2003. Forventningen var, at færre ville få førtidspension, 
fordi de i stedet kunne få et fleksjob. Sådan er det ikke gået. Fleksjobordningen 
(fleksjob og ledighedsydelse), er steget fra knap 10.000 personer i 2000 til knap 
60.000 i 2007. Men i samme periode har antallet af førtidspensionister ligget om-
trent konstant på ca. 240.000 personer. Tilsammen er der i 2007 ca. 295.000 per-
soner på de to ordninger, hvilket er ca. 34.000 flere end forventet i forbindelse 
med vedtagelsen af førtidspensionsreformen i 2000.  

Er fleksjobordningen tilstrækkelig målrettet? Fleksjobordningen har utvivlsomt bidraget 
til, at nogle personer med nedsat arbejdsevne er i arbejde i stedet for at være på 
førtidspension. Men samtidig ville en del af de nuværende fleksjob’ere formentlig 
kunne have været i ustøttet beskæftigelse i fravær af ordningen. Spørgsmålet er 
derfor, hvordan fleksjobordningen i højere grad kan målrettes de rigtige personer? 
 


