
 
   

 
 
 
 
 
Kære Hassan Nur Wardere  

Tak for din henvendelse af d. 22. maj 2022, hvor du har stillet spørgsmål 

til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vedr. lægefaglig doku-

mentation i jobcentrene. 

Spørgsmål 

Kan forvaltningen nedbringe antallet af lægefaglig dokumentation i 

Jobcentrene ved inden for lovgivningen at acceptere uden fornyelse 

 

A: Lægefaglig dokumentation, hvor borgers funktionsevne beskrives 

som fraværende eller ubetydelig 

 

B: Lægefaglig dokumentation af stationære fysiske eller psykiske lidel-

ser 

 

C: Lægefaglig dokumentation af skånebehov, der ikke på sigt forventes 

at ændre sig 

 

D: Hvor ofte beder Rehabiliteringsteams om fornyet dokumentation, 

hvor dokumentationen foreligger ved mødet. 

 

E: Hvor mange penge bruger kommunen på at betale taxakørsel for at 

syge borgere kan deltage i møder eller arbejdsprøvninger/praktikker. 
 

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar 

Ad A-C: Forvaltningen har besvaret spørgsmålene om lægefaglig doku-

mentation samlet, da de er nært forbudne i forhold til de regler, der 

gælder på området.  

 

Forvaltningen forstår spørgsmål A-C sådan, at du spørger til, om antallet 

af lægefaglig dokumentation kan nedbringes i den typer af sager, hvor 

forvaltningen efter lovgivningen skal indhente lægelige oplysninger. 

Forvaltningen kan oplyse, at der efter de forvaltnings- og databeskyttel-

sesretlige regler ikke må indhentes oplysninger, der ikke er nødvendige 

for udførslen af forvaltningens opgaver. Forvaltningen er derfor gene-

relt meget opmærksom på at undlade at indhente oplysninger, der ikke 

er nødvendige for sagsbehandlingen.  

 

Efter reglerne på beskæftigelsesområdet er forvaltningen i en lang 

række situationer forpligtet til at indhente lægelige oplysninger, herun-

der i sager om ressourceforløb, fleksjob, jobafklaringsforløb og 
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førtidspension. Inden de afgøres, skal disse sager behandles i et rehabi-

literingsteam.  

 

Før en sag behandles i et rehabiliteringsteam, skal jobcentret indhente 

en aktuel lægelig vurdering om borgerens helbred. Den lægelige vurde-

ring skal understøtte, at jobcentret har et tilstrækkeligt lægeligt grundlag 

til at træffe en afgørelse. For sager om sygedagpenge gælder det dog, at 

når en borger overgår til et jobafklaringsforløb, skal der ikke indhentes 

en ny lægelig vurdering, hvis der ikke er sket væsentlige ændringer i ar-

bejdsevnen, og hvis der ikke er tale om et uklart sygdomsbillede - det 

kan for eksempel være i situationer, hvor der er tale om en stationær fy-

sisk eller psykisk lidelse. 

 

På den baggrund er det forvaltningens vurdering, at omfanget af den 

indhentede lægefaglige dokumentation ligger inden for rammerne af 

det, som er nødvendigt for at overholde de regler, der sikrer, at borge-

ren får en korrekt afgørelse.    

 

Ad D: Forvaltningen har ikke data, der belyser, hvor ofte rehabiliterings-

teamet beder om fornyet dokumentation. Forvaltningen indhenter 

yderligere dokumentation, hvis det er væsentligt for at kunne træffe en 

korrekt afgørelse. 

 

Ad E: Forvaltningen har ikke oplysninger, der specifikt kan besvare dit 

spørgsmål uden en nærmere afgrænsning af tidsrummet.  

 

Forvaltningen har tidligere behandlet en anmodning om aktindsigt i, 

hvor mange penge forvaltningen havde brugt på taxakørsel til beskæfti-

gelsesrettede indsatser i perioden 2018 frem til maj 2021. Der viste for-

valtningens data, at der var følgende udgifter til taxakørsel: 

 

• 2018: 284.493 kr. 

• 2019: 362.953 kr. 

• 2020: 299.492 kr. 

• 2021: 29.493 kr. 

 

Forvaltningen kan i øvrigt oplyse, at der frem til 1. januar 2020 også 

kunne bevilges taxakørsel til andre aktiviteter, fx jobsamtaler, til jobcen-

tret. Tallene fra 2018 og 2019 dækker derfor både over taxakørsel til til-

bud og taxakørsel til fx samtaler i jobcentrene.  

Fra januar 2020 har jobcentrene alene mulighed for at bevilge taxakør-

sel til tilbud efter kapitel 11-14 i lov om aktiv beskæftigelsespolitik.  Det 

forhold, at udgifterne i 2021 var væsentligt mindre, antages at være be-

grundet i nedlukningen som følge af covid-19, hvor der de første fire 

måneder stort set ikke var nogen aktivering med fremmøde. Til sam-

menligning var nedlukningerne i 2020 betydeligt mindre. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Marianne Becker Andersen 

Kst. administrerende direktør  


