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Abstract
This master thesis examines rules and practise regarding the right to early retirement from a
human right perspective. This is done based on the legal doctrine combined with an argumentative
approach inspired by Anna Christensen and Kirsten Ketscher, and the legal problem is elucidated
from an individual oriented right perspective.
My motivation for this thesis is found in legal problems due to the legislation and practise of the
reform of flexible jobs and early retirement introduced of the Danish Government in 2013. A reform
that has caused a massive debate about the narrow interpretation of the criteria to receive permanent
social benefits and the high demands given in that occasion to seriously ill and socially vulnerable
people. My inspiration on the other hand is based on my previous job as social worker and the purpose
is to highlight the legal issues in the system between the individual rights and the high demands given
from the authorities.
The thesis examines the fundamental right to integrity and dignity in international law and
highlights that national law must be interpreted in the light of these fundamental rights, also when
these rights at first appearance seems unclear in national social laws. In addition, the fundamental
right to public support in the Danish law more specifically in the Danish Constitution is examined.
The development in the Danish legislation concerning the right to receive early retirement is reviewed
to show how focus in the law has changed to be on the ability to work instead of limitations in the
working ability. A clear change from welfare to workfare.
The reform regarding flexible jobs and early retirement is introduced, and the criteria for receiving
early retirement and flexible job are examined according to administrative practise and case law.
Especially the opportunity of the authorities to grant flexible jobs only a few minutes a week to people
with a permanent and very limited working ability is analyzed. The analysis is based on an
interpretation of the right to receive public benefits due to the Danish Constitution and the
fundamental right to integrity and dignity.
The concept of stigmatization in a legal context is also examined, as the thesis also focus on the
demands given to socially vulnerable people, specific obese people, in examples of case law regarding
the right to early retirement. The possible approaches to discrimination are examined to illustrate the
risk of stigmatization and discrimination in the social system. Finally, the thesis highlights practice
from The European Court of Human Rights in correlation to the prohibition of discrimination
showing that international law and practice influences on national practice and gives the opportunity
to develop the field bringing the rights of the individual in the fore.
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1. Indledning
Retten til førtidspension er en social rettighed, som skal kompensere den enkelte for en varig og
væsentlig nedsat arbejdsevne. Sociale rettigheder, herunder retten til førtidspension, udgør en
essentiel del af det velfærdssystem vi har opbygget i Danmark, og sikrer, at alle kan leve et værdigt
liv uanset opvækst og livssituation. Det er tilmed en grundlovssikret ret, at dem, som ikke er i stand
til at forsørge sig selv og sine egne, er berettigede til at modtage hjælp fra det offentlige.
Den 1. januar 2013 trådte en ny reform om førtidspension og fleksjob i kraft.1 Reformen havde
som sit erklærede formål – som så mange reformer før den – at flest muligt skulle i arbejde og forsørge
sig selv. Udviklingen på området skulle vendes, så flere kunne få en tilknytning til arbejdsmarkedet
og sikre at færrest muligt ville ende på varig, passiv forsørgelse. 2
Reformen har dog været udskældt og givet anledning til en massiv kritik om de skærpede regler i den
socialpolitiske debat.3 Flere eksempler på hvordan landets kommuner forsøger at udvikle (en
hypotetisk) arbejdsevne hos dokumenteret svært syge borgere f.eks. ved etablering af sengepraktikker
har været fremtrædende i medierne4, og der er lavet en optælling af, at mindst 65 mennesker er døde
i ressourceforløb under deres afklaring om retten til førtidspension. 5
Herudover har 64 faglige- og sociale organisationer indgået et samarbejde under navnet: ”Værdig
reform”, hvor de sætter fokus på de problemer som reformen medfører, og derudover kommer med
forslag til hvordan lovgivningen kan ændres.6
I maj 2018 blev der efter en evaluering af reformen7 vedtaget et nyt lovforslag for at præcisere
reglerne på området.8 Behovet for at præcisere reglerne kan ses som et udtryk for en politisk
erkendelse af, at kommunen i for mange tilfælde har henvist borgerne til udsigtsløse og uværdige
forløb, som reelt kun har resulteret i en udskydelse af førtidspensionen. Der er dog kun tale om en
præcisering af de eksisterende regler, og ikke en egentlig ændring af tilkendelseskriterierne.
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Lov nr. 1380 af 23 december 2012 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov
om social pension og forskellige andre love
2
L53 2012-13, alm. bemærkninger.
3
https://www.altinget.dk/artikel/145780-professor-borgerne-har-mistet-retten-til-at-vaere-sygeTilgået den 15. maj 2019
4
https://www.avisen.dk/kronisk-syge-hanne-i-sengepraktik-det-er-uvaerdigt_339217.aspxTilgået den 15. maj 2019
5
https://nordjyske.dk/nyheder/mindst-65-doede-i-ressourceforloeb/4b8b0207-8773-47cb-8f84-dd00ecc5a695
Tilgået den 15. maj 2019
6
https://www.vaerdigreform.dk/ Tilgået den 22. januar 2019
7
Deloitte; ”Evaluering af reform af førtidspension og fleksjob”, marts 2018. Baggrunden for evalueringen var, at
forligspartierne ved indgåelsen af aftalen om reformen besluttede, at der skulle udarbejdes en gennemgående evaluering
af hele reformen senest i 2017. Evalueringen giver et omfattende indblik i reformen siden dens ikrafttrædelse.
8
L 193 2017-18 Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om social pension.
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En ny undersøgelse foretaget af Psykiatrifonden i samarbejde med SIND viser, at jobcenterets
aktiviteter forværrer helbredstilstanden for den enkelte. Mere end to tredjedele af de adspurgte 1.400
sygemeldte medlemmer af FOA, 3F og Dansk Magisterforening svarer, at jobcentret belaster deres
livskvalitet. 23 pct. i en grad, så de har følt, at livet ikke var værd at leve. Ca. en tredjedel svarer, at
kontakten decideret har forværret deres helbred og 70 pct. oplever fysisk eller psykisk ubehag op til
kontakten med jobcentret. Søvnbesvær, angst eller forværring af angst, koncentrationsbesvær og
følelse af stress og pres er alle markante symptomer. 9
Praktiserende læge og formand for Dansk Selskab for Almen Medicin; Anders Beich, har for nylig
skrevet en kronik i Information, hvor han gengiver, hvordan en af hans patienter udtrykker sin
oplevelse af systemet som en ”parallelverden uden rettigheder”, ”en ventesal uden køreplan”, ”et
kafkask helvede på jord”, og at ”systemet fratager mig al menneskelig værdighed og værdi”.10
Det enkelte menneske har dog ret til beskyttelse af sin værdighed, og værdighedskravet har stor
betydning for de mennesker, som er stærkt afhængige af det sociale system, fordi de ikke er i stand
til at forsørge sig selv. Værdighedskravet er særligt involveret i sager om førtidspension, da der først
og fremmest er tale om mennesker som på grund af sygdom har vanskeligheder med at pengeforsørge
sig selv. Det enkelte menneskes ret til førtidspension set i forhold til retten til værdighed og integritet
udgør dermed omdrejningspunktet for dette speciale.
1.1. Emnet
Denne specialeafhandling handler om retten til førtidspension og retten til værdighed og
integritet. Min interesse for emnet skyldes min baggrund som socialrådgiver, hvor jeg igennem min
erhvervserfaring i rollen som bisidder for mange mennesker i sager om sygedagpenge, fleksjob og
førtidspension har været vidne til praksis på området, og samtidig har forsøgt at påvirke området
igennem formulering af en lang række partshøring- og klageskrivelser samt høringssvar til reformer
på området. Den hyppigste tilbagemelding fra de borgere, som jeg har været i kontakt med er, at de
føler sig mistænkeliggjort og forfulgt af det system, som de havde en forventning om ville hjælpe
dem i tilfælde af sygdom. Herudover var det også min oplevelse at mange mennesker blev mere syge,
som følge af de krav, der blev stillet af systemet.
Jeg har derfor formuleret nedenstående problemstilling som udgangspunkt for specialet.

9

https://www.psykiatrifonden.dk/soeg.aspx?SearchTerm=jobcentrene+g%C3%B8r+syge+mere+syge
Tilgået den 20. maj 2019
10
https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE11390084/jobcentre-goer-mennesker-syge-politikerne-maa-handle-nu/
Tilgået den 21. maj 2019
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1.2. Problemstillingen
Det er i henhold til pensionslovens11 § 16 stk. 3 en betingelse for at få tilkendt førtidspension, at
arbejdsevnen er varigt nedsat, og at nedsættelsen er af et sådant omfang, at den pågældende uanset
mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob,
ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. 12
Som led i bedømmelsen af retten til at rejse en pensionssag foreskriver pensionslovens i øvrigt i § 20
at det; ”må anses for dokumenteret, at en person ikke kan blive selvforsørgende”.
Det afgørende for retten til førtidspension er således, om der er mulighed for at blive selvforsørgende
ved indtægtsgivende arbejde, og mulighederne for støtte efter den øvrige lovgivning er afgørende for,
om en person er berettiget til førtidspension.
Med fleks- og førtidspensionsreformen fra 2013 er mulighederne for tilkendelse af fleksjob blevet
udvidet, og der er indført mulighed for at tilkende langvarige ressourceforløb. Dette påvirker
vurderingen af, om arbejdsevnen kan anses for varigt nedsat, og har samtidig skærpet reglerne for
tilkendelse af førtidspension. Grundet denne jobfærdsudvikling er tærsklen- og dermed risikoen for,
hvad den enkelte skal tåle blevet forhøjet og praksis har vist ret hårdhændede metoder til at bringe
den enkelte tilbage til selvforsørgelse. Den enkelte har dog ret til beskyttelse af sin værdighed, hvorfor
værdigheds- og integritetskravet afgrænser hvad den enkelte skal tåle som led i at dokumentere retten
til førtidspension.
Formålet med dette speciale er at udlede gældende ret for tilkendelse af fleksjob og
førtidspension, samt at analysere nuværende regler og praksis set i forhold til retten til integritet og
værdighed. Problemstillingen belyses ud fra et individorienteret rettighedsperspektiv med særligt
fokus på de menneskeretlige værdier, som er en del af grundnormen. Herudover undersøges
stigmatiseringsbegrebet i en retlig kontekst for at undersøge risikoen for diskrimination. I analysen
af diskriminationsretten anlægges i et vist omfang en samfundsanalytisk tilgang til problemstillingen
for at undersøge menneskerettens udviklingsmuligheder, som søger at give retten et bredere og mere
dynamisk anvendelsesområde.
Der er overordnet arbejdet ud fra nedenstående problemformulering:
Hvornår er arbejdsevnen tilstrækkelig væsentligt og varigt nedsat til at førtidspension kan tilkendes
- og hvordan afgrænser grundnormen, herunder værdigheds- og integritetskravet, hvad den enkelte
skal tåle som led i dokumentationen om retten til førtidspension?
11

Lovbekendtgørelse om social pension nr. 1208 af 17. november 2017
John Klausen analyserer dette retsfaktum samt de administrative myndigheders praksis for vurdering heraf i; Retten til
førtidspension i U.2017B.181
12
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1.3. Afgrænsning og definitioner
Det overordnede emne om retten til førtidspension indeholder mange aktuelle problemstillinger,
som dels af hensyn til opgavens omfang, men særligt i forhold til problemstillingens fokus ikke
behandles. Førtidspension udgør kun en andel af de mange forsørgelsesydelser, som kan kategoriseres
under begrebet ”offentlig forsørgelse”. Disse forsørgelsesydelser er indbyrdes forbundne og udgør
ofte sygemeldtes forsørgelsesgrundlag inden tilkendelse af førtidspension. Sygedagpenge,
kontanthjælp og ressourceforløbsydelse kan nævnes i den sammenhæng, men udgør ikke en del af
specialets problemstilling, hvorfor disse ydelser ikke nærmere vil blive behandlet.
Socialretlige regler kan opdeles i tre dele; en personkredsregel, en tildelingsregel og en
udmålingsregel.13 I specialet behandler jeg primært reglerne for tildeling af førtidspension, da fokus
er på de betingelser, en person som falder indenfor personkredsen, skal opfylde for at have ret til
ydelsen. Tilkendelse af ressourceforløb og fleksjob udgør dog afgrænsningen til førtidspension, og
påvirker området i en sådan grad, at reglerne herfor uundgåeligt vil have en indflydelse på tilkendelse
af førtidspension, og derfor også vil indgå i specialet.
Der tages udgangspunkt i gældende ret, og dermed reglerne på området efter den seneste fleks- og
førtidspensionsreform, som trådte i kraft i januar 2013. Reglerne for tildeling af førtidspension før
2003-reformen er stadig gældende for borgere, hvis sag er påbegyndt inden 1. januar 2003.14
Bestemmelserne vil dog kun blive behandlet i det omfang, at det har betydning for forståelsen af de
nye regler. Førtidspension har direkte sammenhæng med manglende arbejdsevne eller
arbejdsmulighed, men manglende arbejdsevne som forårsaget af en arbejdsskade og dermed
sammenhængen mellem arbejdsskadesikringsloven og sygedagpengeloven behandles ikke, da det
ikke er en del af specialets problemstilling. Af pladsmæssige hensyn er der ikke medtaget de ændrede
regler omkring sagsbehandlingen som led i fleks- og førtidspensionsreformen, herunder etablering af
rehabiliteringsteams samt klinisk funktion. Specialet indeholder ikke en komparativ analyse af
gældende ret for tilkendelse af førtidspension i forhold til andre nordiske lande, da det ville være for
omfattende i forhold til specialets omfang.
Specialet har som ovenfor omtalt et menneskeretligt perspektiv og dermed et individuelt
rettighedsperspektiv. Det betyder, at det er individets rettigheder som er i fokus, og at jeg dermed har
fravalgt at analysere ud fra et myndighedsperspektiv.
Nogle definitioner af relevans for specialet gennemgås i det følgende.
13

Kirsten Ketscher; Socialret (2014) s. 59
jf. § 1, stk. 2. i lovbekendtgørelse nr.1209 af 17. november 2017 om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og
almindelig førtidspension m.v.
14
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Forsørgelse kan defineres som; ”tilvejebringelse af de midler, der er nødvendige for det enkelte
menneskes opretholdelse og videreførelse af livet”. 15 Forsørgelse omfatter både retten til penge og
retten til omsorg. Offentlig forsørgelse er således ikke kun begrænset til pengeforsørgelse, da
omsorgsforsørgelse også udgør en betydelig aktivitet i det danske samfund. Det er et karakteristisk
træk ved velfærdsstaten, at der tilbydes et stigende omfang af omsorgsydelser i form af forskellige
institutioner og andre serviceydelser. Pengeforsørgelse kan defineres som; ”den aktivitet, der sigter
på at fremskaffe de nødvendige penge.”16 og omsorgsforsørgelse kan defineres som; ”den aktivitet,
der sigter på at fremskaffe den nødvendige omsorg.”17 Da denne opgave behandler retten til
førtidspension, vil omsorgsforsørgelse ikke behandles yderligere i den videre fremstilling.
Ved begrebet arbejdsevne forstås evnen til at kunne opfylde de krav, der stilles for at kunne udføre
forskellige konkret specificerede arbejdsopgaver på arbejdsmarkedet med henblik på at opnå en
indtægt til selvforsørgelse.18
1.4. Fremstilling og metodiske tilgang
Specialet orienterer sig mod en retsdogmatisk fremstilling af problemstillingen, hvor formålet er
at klarlægge, hvad der er gældende ret for tilkendelse af førtidspension og fleksjob samt analysere
disse regler og praksis set i forhold til den menneskeretlige grundnorm, nærmere bestemt retten til
integritet og værdighed. Retstilstanden søges overordnet afklaret gennem en beskrivelse,
systematisering, analyse og fortolkning af de retskilder, der er vurderet relevante og bedst egnede til
at belyse problemstillingen. Specialet bygger på relevante retskilder i form af retsforskrifter fra både
national og international ret, herunder hovedsaligt lovbekendtgørelser og administrative forskrifter,
men også lovforarbejder anvendes for at beskrive udviklingen af førtidspensionsordningen. I specialet
inddrages administrativ praksis fra Ankestyrelsen samt retspraksis i form af relevante domme.
Der kan stilles spørgsmål ved om en fremstilling af gældende ret ud fra et domstolsorienteret
gældebegreb er anvendelig i forhold til emnet. I teorien har det tidligere været diskuteret, hvorvidt
det overhovedet er muligt at anvende en retsdogmatisk analysemetode på socialretlige
problemstillinger.19

15

Kirsten Ketscher; Socialret (2014) s. 87 og s. 91
Kirsten Ketscher; Socialret (2014) s. 91
17
Ibid.
18
Arbejdsevnekriteriet er essentielt for tilkendelse af førtidspension og behandles i afsnit 4.
19
Se Anna Christensen; Rättsdogmatik, rättssociologi och moralfilosofi, (1980) s. 20-23: Christensen mener at det stort
set ikke er muligt at bedrive normativt orienteret retsvidenskab i forhold til socialretlige problemstillinger. Se også om
nynormatisme som retsvidenskabelig tilgang i Kirsten Ketscher; Socialret (1998) s. 125-126
16
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Det er således karakteristisk for det socialretlige område, at en stor mængde af de skrevne retskilder
befinder sig under lovniveau i form af vejledninger, cirkulærer eller interne regler. Det er også
nærliggende at sætte fokus på at domstolene ikke er de eneste afgørelsesinstanser, hvilket kan tale
for, at svaret på hvad der kan anses for gældende ret, afhænger af hvilken instans eller myndighed
som tager stilling til den retlige problemstilling. Det er dermed den tradition, som det pågældende
organ er en del af, og de anvendte fortolkningsmetoder som tillægges betydning.
Ankestyrelsen er klageinstans over for kommunens afgørelser, og træffer mange afgørelser i sager
om førtidspension, som aldrig rejses ved domstolene. Det er dermed som udgangspunkt kommunerne
og Ankestyrelsen, der foretager det skøn, der kræves i sagerne, hvilket betyder at administrativ praksis
har stor betydning for at fastlægge gældende ret på området. Der skal samtidig foreligge et sikkert
grundlag for, at domstolene tilsidesætter en afgørelse fra Ankestyrelsen, og domstolenes kontrol af
myndighedsafgørelser retter sig imod, om myndighedernes afgørelser er i strid med lovgivningen.
Ud fra denne opfattelse kan retten siges at være polycentrisk, hvilket indebærer, at hvad der er
gældende ret, afhænger af karakteren af den retlige problemstilling og i hvilken del af retssystemet
man befinder sig, og af den instans som skal tage stilling til problemstillingen. Polycentrien indebærer
at de forskellige retskilder kan blive tillagt varierende betydning.20
Specialets metodiske retning er nynormatistisk21, og specialet belyser den retlige problemstilling
ud fra et individorienteret rettighedsperspektiv. Dette valg er truffet, da tanken er, at retsdogmatisk
metode ikke alene kan behandle socialretten på tilfredsstillende måde, og at det retlige ikke alene kan
udtømmes med et fokus på det umiddelbart iagttagelige niveau, dvs. de positive retskilder. Den
argumentative metode anvendes derfor i samspil med den retsvidenskabelige metode.
Retten kan som udgangspunkt anskues fra et normativt eller deskriptivt perspektiv. Begrebet
deskriptiv ret henviser til, hvad retten er (de lege lata). I modsætning til begrebet normativ ret, som
henviser til, hvordan retten bør være (de lege ferenda). Nynormatisme sigter på hvad retten bør være,
og der åbnes op for en dynamisk, værdibaseret og argumentativ tilgang til retten og retsudviklingen,
hvor en række af samfundets grundlæggende værdier trækkes ind i retsanvendelsen.22

20

Henrik Zahle har således igennem polycentrilæren argumenteret for en opfattelse, hvorefter retskilders oprindelse og
anvendelse foregår i forskellige retsmiljøer og bliver myndighedsspecifik jfr.; Polycentri i retskildelæren i festskrift til
Torstein Eckhoff (1986) s. 752-756. Se også Peter Blume; Retssystemet og Juridisk Metode (2016) s. 55-56
21
Begrebet nynormatisme er introduceret af Anna Christensen i 1980 og videreudviklet af blandt andre Kirsten Ketscher
op gennem 1990’erne jf. Anna Christensen; Rättdogmatik, rättssociologi och moralfilosofi (1980) s. 20 og Kirsten
Ketscher; Offentlig børnepasning i retlig belysning (1990) s. 78
22
Se Kirsten Ketscher; Socialret (2014) Afsnittet; Mod en argumentativ retsanvendelse og fortolkningsstil s. 192-196 og
Kirsten Ketscher; Mod en argumentativ ret (2000) s. 272-287
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Tilgangen kan ses som et oprør med den realistiske retslære opdyrket af Alf Ross, hvor
udgangspunktet for det juridiske arbejde rettede sig mod domstolenes handlinger.23
Nynormatisme orienterer sig mod de grundlæggende principper og normer, og indebærer en
argumentationsstil hvor grundlæggende retsprincipper oftere bliver synliggjort end ved den
lovpositivistiske tilgang. Udgangspunktet for fremstillingen er, at den enkelte borger i velfærdsstaten
befinder sig i et ulige magtforhold til en ressourcestærk myndighed, og at myndigheden har stor magt
til at træffe indgribende afgørelser for den enkelte. Fremstillingen er dermed værdibaseret, og hviler
på en opfattelse af retten, hvor grundlæggende værdier er bærende for forståelsen og udviklingen af
enkeltindividers rettigheder. Et rettighedsperspektiv på retten indebærer en accept af, at retten
indeholder og hviler på nogle grundlæggende værdier. Det vil sige, at retten hviler på nogle
fundamentale værdier, som ikke kan afskaffes af lovgiver. Disse værdier må derimod indgå i
vurderingen og fortolkningen af det retlige materiale bestående af love, afgørelser mv., som befinder
sig på rettens overflade.
Kirsten Ketscher konstaterer at der eksisterer en grundnorm, som kan være reflekteret i, men i øvrigt
eksisterer uafhængigt af den positive ret.24 Den overvejende lovpositivistiske fortolkningsstil har en
lang tradition bag sig, hvor den gængse retlige forestillingsverden er præget af hierarkier både i
forhold til institutioner, retskilder og til dels fortolkningsfigurer. Ketscher kritiserer dog denne
hierarkisering, da den risikerer at få en teknisk karakter. I stedet for en mere formel hierarkisering
argumenterer Ketscher for, at der i højere grad skal lægges vægt på argumentationen i for eksempel
domme i stedet for blot at henvise til deres plads i hierarkiet. Elementer som ”formål” og ”kontekst”
får således selvstændige retlige værdier som argumenter, og vil derfor være et vigtigt element i
analysen i dette speciale.25
Anna Christensen fremhæver, at den retshåndhævende virksomhed ikke kun er juristdominerende, i
hvert fald ikke i 1. instans, og at retsvidenskaben må forandre sig. 26
Sammenfattende kan det dermed formuleres; ”Det er ikke retsvidenskabens opgave at vedligeholde
gamle sandheder – men at udfordre dem”27

23

Se om prognoseteorien udarbejdet af Alf Ross i; Ret og retfærdighed (1953)
Kirsten Ketscher; Socialret (2014) s. 117-118
25
Kirsten Ketscher; Socialret (2014) s. 192-196
26
Anna Christensen; Rättdogmatik, rättssociologi och moralfilosofi (1980) s. 21
27
Kirsten Ketscher; Socialret (2014) citat fra titelbladet
24
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1.5. Disponering
I specialet behandler jeg indledningsvist retten til værdighed og integritet, og undersøger disse
grundlæggende værdiers oprindelse i internationale retskilder i afsnit 2. Herefter inddrages relevante
formålsbestemmelser fra dansk sociallovgivning for at fremhæve disse grundlæggende værdiers
indflydelse på fortolkningsrammen i dansk socialret.
I afsnit 3 behandler jeg det forfatningsretlige udgangspunkt for retten til offentlig forsørgelse i
national ret, nærmere bestemt i henhold til grundlovens § 75, stk. 2. Herunder behandles
selvforsørgelsesprincippet samt andre socialretlige principper og strukturer af relevans for retten til
førtidspension.
I afsnit 4 gives et historisk tilbageblik på førtidspensionsordningens udvikling, hvor
arbejdsevnebegrebet klarlægges nærmere igennem forarbejderne til lovgivningen, og samtidig
redegøres der for en tidligere kønsdiskriminerende praksis. I afsnit 5 præsenteres den nuværende
reform af førtidspension og fleksjob fra 2013, og der redegøres for kriterierne for tilkendelse af
førtidspension, ressourceforløb og seniorførtidspension set i forhold til administrativ praksis.
Afsnit 6 indeholder en redegørelse for tilkendelse af fleksjob, samt en analyse af principafgørelse 2514 med henblik på at illustrere grænsedragningen mellem fleksjob og førtidspension. Afsnittet
afsluttes med en analyse af praksis om tilkendelse af fleksjob på et minimalt ugentligt timeantal til
personer med en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne ud fra en fortolkning af grundlovens § 75,
stk. 2. Afsnit 7 introducerer stigmatiseringsbegrebet i en retlig kontekst med henblik på at analyse to
domme, hvor to kvinder med svær overvægt fik afslag på tilkendelse af førtidspension. Analysen
fokuserer på de jobfærdskrav, der stilles til kvinderne som indebærer en ændring af deres livsstil, og
inddrager i den forbindelse stigmatisering som retligt begreb. I afsnit 8 behandles forbud mod
diskrimination som retlig figur for at belyse diskriminationsbeskyttelsen, som led i afklaringen af
retten til førtidspension. I afsnittet belyses risikoen for krydsdiskrimination og strukturel
diskrimination i det sociale system som led i afklaring til førtidspension, som er med til at bidrage
med en samfundsvidenskabelig tilgang til juraen.
I afsnit 9 illustreres det hvordan socialretten påvirkes af denationale retskilder konkret i henhold til
artikel 14 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention samt i forhold til domstolens praksis.
Formålet er at belyse diskriminationsretten som en dynamisk figur, hvilket giver mulighed for en
bredere beskyttelse af diskrimination og dermed en bedre menneskerettighedsbeskyttelse i sager om
førtidspension. Specialet afsluttes med en konklusion i afsnit 10 samt en socialpolitisk
perspektivering i afsnit 11. I afsnit 12 findes specialets litteraturliste.
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2. Den menneskeretlige grundnorm
I grundnormen henter det enkelte menneske sin ret til frihed, integritet og værdighed samt retten
til ikke at blive diskrimineret. Grundværdierne er udelelige og umistelige, hvorfor de ikke kan
hierarkiseres, og hvorfor den enkelte ikke kan give afkald på disse.28
I dette afsnit behandles to dimensioner af grundnormen; retten til værdighed og integritet, som har
stor relevans for socialretten samt særlig relevans for specialets problemstilling. Afsnittet danner
grundlag for en analyse af regler og praksis om førtidspension set i forhold til denne grundnorm.
2.1. Retten til værdighed og integritet
Respekt for den enkeltes værdighed og integritet er en universel grundværdi, som er positiveret i
en lang række menneskerettighedsbestemmelser, som hver udtrykker en række grundrettigheder.
Internationale menneskerettighedsbestemmelser udtrykker grundrettigheder i et fælles sprog, der
forener

over

nationale

grænser

og

tydeliggør

denne

grundværdi.

Den

Europæiske

Menneskerettigheds konvention (EMRK) og EU’s charter om grundlæggende rettigheder (EUC) kan
nævnes som eksempler og fremgår i det følgende.29
Menneskets værdighed trådte i karakter som menneskerettens omdrejningspunkt efter 1945,
som en reaktion på nazisternes overgreb og fornedrelse af et helt folk. FN’s Verdenserklæring om
Menneskerettigheder fra 1948 fastslår således i artikel 1, at; ”Alle mennesker er født frie og lige i
værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed og de bør handle mod hinanden
i en broderskabets ånd.” Dette fremstår i korthed som ideologien bag den moderne
menneskerettighedstanke.
Den menneskelige værdighed er på samme måde slået igennem som den centrale værdi i mange nye
forfatninger vedtaget efter Verdenserklæringen. Europarådet blev oprettet i 1949 bl.a. med det formål
at oprette og fremme menneskerettigheder og fundamentale frihedsrettigheder. EMRK er det mest
effektive instrument til håndhævelse af visse menneskerettigheder, og henviser i sin præambel til
Verdenserklæringen som sit inspirationsgrundlag. Selvom EMRK ikke udtrykkeligt omtaler den
menneskelige værdighed, har også EMRK udspring i denne tanke.

28

Kirsten Ketscher behandler disse grundværdier og grundrettigheder i; Socialret (2014) kapitel 5
Se Kirsten Ketscher; Socialretlige dimensioner – nogle udviklinger i socialretten og social sikring (2008) afsnit 4 om
grundrettigheder og diskriminationsforbud s. 22-26 i; Socialretlige udviklinger og udfordringer af Stine Jørgensen og
Jens Kristiansen (red.)
29
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At den menneskelige værdighed skal beskyttes, fremgår også eksplicit af artikel 1 i EUC, hvoraf det
fremgår; ”Den menneskelige værdighed er ukrænkelig. Den skal respekteres og beskyttes.” 30
I det uofficielle forklaringsdokument til EUC forklares de enkelte bestemmelser nærmere, og om
artikel 1 udtales det at; ”Den menneskelige værdighed er ikke blot en grundlæggende rettighed i sig
selv, men udgør selve fundamentet for de grundlæggende rettigheder.”31
Retten til respekt for menneskets integritet nævnes herudover eksplicit i EUC artikel 3; hvoraf det
fremgår; ”Enhver har ret til respekt for den fysiske og mentale integritet.” Udover den generelle
beskyttelse af den fysiske og mentale integritet, indeholder bestemmelsen også en særlig beskyttelse
i forhold til lægevidenskab og biomedicin.
Grundlæggende rettigheder eksisterer forudsætningsvis, og kan ikke skabes ved hjælp af en
positivretlig retskilde, men de kan gøres tydelige. I præamblen til EUC fremhæves således
nødvendigheden i at; ”styrke beskyttelsen af grundlæggende rettigheder på baggrund af
samfundsudviklingen ved at gøre disse rettigheder mere synlige i et charter.” Det fremgår at unionen
bygger på de udelelige og universelle værdier: menneskets værdighed, frihed, lighed og solidaritet,
og charteret sætter dermed mennesket i centrum for sit virke med indførelsen af unionsborgerskabet
og skabelsen af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed.
Elo Rytter beskriver den moderne menneskeret billedligt som et hus, hvor husets fundament er
idealet om menneskets værdighed. Husets grundpiller består af principperne om retten til liv,
integritet, frihed, lighed, retssikkerhed og et minimum af velfærd, og byggestenene er de enkelte
rettigheder, som konkret udmønter disse principper. Den enkelte rettighed må forstås i lyset af
fundamentet og de bærende principper for rettighedstanken som helhed, og de enkelte rettigheder kan
ikke anskues isoleret fra hinanden. Elo Rytter pointerer følgende; ”Da de har udspring i samme
menneskesyn og værdigrundlag, er menneskerettighederne udelelige og gensidigt afhængige, med
idealet om den menneskelige værdighed som det fælles, samlede omdrejningspunkt.”32

30

Den Europæiske unions charter om grundlæggende rettigheder (2000/C 364/01)
Note fra præsidiet, Bruxelles 11. oktober 2000, CHARTRE 4473/00
32
Jens Elo Rytter; Individets grundlæggende rettigheder (2019) s. 33
31
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2.2. Forbud mod tortur og nedværdigende behandling og retten til privatliv
Værdighedskravet afspejler sig konkret i EMRK artikel 3, der forbyder tortur og nedværdigende
behandling. Forbuddet mod tortur mm. i artikel 3 er absolut, hvilket adskiller sig fra de fleste andre
menneskerettigheder, som kan begrænses, når visse betingelser er opfyldt. 33
Det afgørende er derfor alene, hvorvidt individet i den konkrete situation har været udsat for en
behandling fra en offentlig myndighed, der kan betegnes som enten ”tortur”, ”umenneskelig
behandling/straf” eller ”nedværdigende behandling”.
Da EMRK i artikel 3 ikke nærmere definerer hvad der skal forstås ved disse begreber, beror den
nærmere fastlæggelse heraf i første række på EMD’s praksis. Mishandlingen skal overstige et vist
minimum af intensitet for at falde inde under artikel 3. ”Nedværdigende behandling” er den mildeste
form for mishandling i strid med artikel 3, hvorfor minimumstærsklen her har særlig stor betydning.
Det karakteristiske ved nedværdigende behandling eller straf er, at den tilsigtet eller utilsigtet nedgør
og ydmyger individet i vedkommendes egne og eventuelt andres øjne. EMD har udtalt det således;
” (W)here treatment humiliates or debases an individual, showing a lack of respect for or diminishing
his or her human dignity, or arouses feelings of fear, anguish of inferiority capable of breaking an
individual’s moral and physical resistance, it may be characterised as degrading.”34
At det enkelte menneske har ret til beskyttelse af sin værdighed, indebærer dermed både et positivt
og et negativt krav. Det negative krav er, at den enkelte ikke må udsættes for nedværdigende eller
ydmygende behandling, og det positive er, at den enkeltes værdighed skal anerkendes som led i den
socialretlige proces og fortolkningsvalg. Værdighed har også sammenhæng med respekt for den
enkeltes selvbestemmelse.35 Integritetskravet er tæt forbundet til værdighedskravet og vedrører en
beskyttelseszone af fysiske og psykiske grænser, som skal respekteres. Retten til privatliv kan dermed
forstås som en del af integritetskravet. EMRK artikel 8 rummer en bred beskyttelse af individets
privatsfære; en ret til privatliv, familieliv, hjem og kommunikation. Herunder hører helbredsrisici
også til de trusler mod den personlige integritet, som staten skal beskytte individet mod. 36

33

Jens Elo Rytter; Individets grundlæggende rettigheder (2019) s. 133
Case of Bouyid vs. Belgium (2013) para. 87
35
Se Kirsten Ketscher, som behandler den enkeltes ret til værdighed og integritet i; Socialret (2014) s. 121-125
36
Se the case of Brincat and Others v. Malta (2014) hvor arbejdere på et offentligt skibsværft havde været udsat for
asbest, hvilket havde skadet deres helbred. EMD fandt at regeringen kendte eller burde have kendt til den alvorlige risiko
ved asbest, og alligevel ikke havde vedtaget foranstaltninger der havde beskyttet arbejderne. EMD fandt dermed at staten
havde krænket artikel 8 ved ikke at opfylde sin positive forpligtelse til at beskytte privatlivet.
34
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2.3. Menneskerettighederne i dansk socialret
I dansk socialret har der ikke været tradition for at indskrive ovenstående bestemmelser i nationale
retskilder, og der har været en lang tradition for, at den nationale lovtekst har haft et teknisk præg,
hvor værdierne har været underforstået.

37

Dette er dog under forandring, og det ses således at

reviderede sociale love ofte indledes med formålsbestemmelser, der angiver en værdibaseret
fortolkningsramme. Formålsbestemmelserne angiver de værdier som loven hviler på, og skal derfor
omsættes i lovens fortolkning.
Af beskæftigelsesindsatsloven38 § 1 fremgår det f.eks. at formålet med loven er at bidrage til et
velfungerende arbejdsmarked. Herudover er formålet at bistå personer, der har behov for en indsats
til at opnå eller fastholde et job, herunder personer med begrænsninger i arbejdsevnen, med en
individuel og målrettet beskæftigelsesrettet indsats med henblik på varig tilknytning til
arbejdsmarkedet og hel eller delvis selvforsørgelse. Formålet i loven betoner dermed et
forebyggelses- og beskyttelsesprincip af den enkelte borger. Det samme ses af formålsbestemmelsen
til retssikkerhedslovens39 § 1, hvor det dels understreges, at formålet med loven er at sikre borgeren
rettigheder og indflydelse, når sociale myndigheder behandler sager samt at forebygge, at personer
der har vanskeligheder ved at fastholde et arbejde, får hjælp til forsørgelse. Myndighederne skal
således sikre, at formålet med lovgivningen overholdes i vurderingen af personer med en varig og
væsentlig nedsat arbejdsevne, og som led i afklaring af retten til førtidspension.
2.4. Sammenfatning
I dette afsnit har jeg redegjort for retten til integritet og værdighed, som er to dimensioner af den
menneskeretlige grundnorm. Det ses at respekt for den enkeltes ret til integritet og værdighed er en
universel grundværdi, som er positiveret i en lang række menneskerettighedsbestemmelser. Retten til
værdighed er menneskerettens omdrejningspunkt, hvilket overordnet er fastslået i FN’s
Verdenserklæring om Menneskerettigheder, og værdighedskravet afspejler sig særligt i EMRK
artikel 3 samt i EMRK artikel 8. Dansk socialret er inde i en udvikling, hvor forbindelsen til disse
grundværdier tydeliggøres igennem formålsbestemmelser til de enkelte danske sociallove. Med
denne udvikling bliver lovgivningen og retten mere værdibaseret, og værdierne må således antages
at få større betydning og udgør samtidig fortolkningsrammen for dansk socialret.
37

Se Kirsten Ketscher; Socialretlige dimensioner – nogle udviklinger i socialretten og social sikring (2008) s. 22-23, i
Socialretlige udviklinger og udfordringer Stine Jørgensen og Jens Kristiansen (red.)
38
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 1 (Lov nr. 548 af 7 maj 2019)
39
Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (LBK nr. 1064 af 21. august 2018)
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3. Retten til offentlig forsørgelse
I dette afsnit behandles den enkeltes pligt til at forsørge sig selv samt retten til grundlæggende
forsørgelse i national ret med udgangspunkt i grundlovens (GRL) § 75, stk. 2. Herudover redegøres
fra et skift i forfatningsteorien fra old school til new school, og nogle grundlæggende principper af
relevans for socialretten samt retten til førtidspension gennemgås.
3.1. Grundlovens § 75, stk. 2
Den offentlige forsorg har sit forfatningsretlige udgangspunkt i grundlovens § 75, stk. 2, som
har følgende ordlyd: ”Den, der ikke selv kan ernære sig eller sine, og hvis forsørgelse ikke påhviler
nogen anden, er berettiget til hjælp af det offentlige, dog mod at underkaste sig de forpligtelser, som
loven herom påbyder.” 40
GRL § 75, stk. 2 stammer tilbage fra den første grundlov af 1849, dengang som § 89, og er med
få redaktionelle ændringer videreført ved de senere grundlovsrevisioner.41
GRL § 75, stk. 2 fastslår forsørgelsesretten som en social menneskerettighed, og indgår i den korte
række af sociale menneskerettigheder, sammen med retten til at arbejde i § 75, stk. 1, der blev indført
i 1953, og retten til undervisning i § 76, der ligesom § 75, stk. 2 går tilbage til junigrundloven fra
1949. GRL indeholder et omfattende rettighedskatalog, som på mange måder ligger på linje med de
internationale menneskerettigheder. Disse rettigheder omtales gerne som grundrettigheder eller
frihedsrettigheder, selvom de godt kan placeres som menneskerettigheder.
GRL § 75, stk. 2 har dog en anden struktur, som adskiller sig fra de traditionelle borgerlige
frihedsrettigheder, hvor grundloven sætter et beskyttende værn op mellem stat og borger, og sikrer
borgerne mod det offentliges indblanding, da denne bestemmelse skal sikre borgeren en positiv ret
fra staten: retten til forsørgelse.
Baggrunden for bestemmelsens placering i grundloven af 1849 var dels humane betragtninger, men
skyldtes især de blodige erfaringer fra den franske revolution, hvor man havde oplevet hvilke
borgerlige uroligheder, der kunne opstå, hvis en stor andel af befolkningen stod uden
forsørgelsesgrundlag.42

40

Lov nr. 169 af 5 juni 1953; Danmarks Riges grundlov (grundloven)
I 1866 som § 82 og 1915/1920 som § 84, jfr. Kirsten Ketscher i; ”Danmark Riges Grundlov med kommentarer” (2006)
s. 512
42
Kirsten Ketscher; Socialret (2014) s. 222-223 og Kirsten Ketscher i; Danmarks Riges Grundlov med kommentarer
(2006) Henrik Zahle (red.) s. 512
41
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Bestemmelsen hviler derfor på 2 hensyn; dels et ordensprincip og et menneskerettighedsprincip, som
også ligger til grund for vore dages velfærdsstat, hvorfor bestemmelsen indhold i øvrigt må fortolkes
med baggrund i disse hensyn. 43 Selvom bestemmelsen stammer fra grundlovens retsstatslige lag, må
den i nutidig belysning derfor tolkes i nær sammenhæng med den velfærdsstat, der har udviklet sig
igennem den sidste halvdel af det 20. århundrede.
I traktatmæssige sammenhæng har Danmark påtaget sig en række forpligtelser, som dækker samme
felt som GRL § 75, stk. 2. Der kan særligt nævnes EMRK 3, 4, 6 og 8 samt tillægsprotokol 1, art. 1
(TP 1-1), Den Europæiske Socialpagt art. 13 samt FN’s konvention om økonomiske, sociale og
kulturelle rettigheder art. 11.44
3.2. Old school og new school i forfatningstraditionen
Det er almindeligt i retsvidenskaben, at forskere har forskellige teoretiske grundlag præget af
den tid som værkerne skrives i. Dette har jeg i det følgende valgt at benævne ”old school” for den
ældre teori, og ”new school” for den nyere teori.45
I den juridiske litteratur har det igennem tiden været diskuteret, hvorvidt retten til forsørgelse blot
indeholder et påbud for staten om at sørge for personer, som står uden forsørgelsesgrundlag, eller om
der af bestemmelsen kan udledes en individuel rettighed med selvstændigt retligt indhold, som
borgerne også direkte vil kunne støtte ret på og håndhæve ved domstolene. Old school har været af
den opfattelse at bestemmelsen er en politisk programerklæring for lovgivningsmagten, og at
bestemmelsen ikke kan håndhæves for domstolene af den enkelte.46
Især ældre teori såsom Alf Ross antager, at GRL § 75, stk. 2 alene kan forstås som et krav mod staten
om at have et forsørgelsesvæsen.47 New school repræsenterer dog den opfattelse at GRL § 75, stk. 2
omhandler individuelle rettigheder. Kirsten Ketscher hævder således, at GRL § 75 stk. 2 hjemler
basale forsørgelsesrettigheder, som borgerne kan påberåbe sig ved domstolene. 48 Antagelsen støttes
bl.a. på en ordlydsfortolkning af bestemmelsen, hvoraf det fremgår; ”er berettiget til”. 49
43

Kirsten Ketscher i; Danmarks Riges Grundlov med kommentarer (2006) Henrik Zahle (red.) s. 512
Kirsten Ketscher; Socialret (2014) s. 223
45
Benævnelsen er inspireret af Kirsten Ketscher; Socialret (2014) Se s. 35 og 224
46
Kirsten Ketscher; Socialret (2014) s. 224 og Klausen; Offentlig forsørgelse (2002) s. 59
47
Kirsten Ketscher i; Danmark Riges Grundlov med kommentarer (2006) s. 520 Henrik Zahle (red.)
48
Synspunktet blev først fremsat af Kirsten Ketscher i hendes Ph.d.-afhandling; Offentlig børnepasning i retlig belysning
(1990) se side 70-71 med efterfølgende tilslutning fra Henrik Zahle i UfR 1991 B, se side 29 og 2003 B s. 221, hvor det
antages at den enkelte kan støtte ret på bestemmelsen, jfr. Kirsten Ketscher i; Danmark Riges Grundlov med kommentarer.
Henrik Zahle (red.) s. 520 og Kirsten Ketscher; Socialret (2014) s. 224
49
I 1849 valgte et flertal i den grundlovgivende forsamling bevidst ordet ”berettiget” frem for alternative, vagere
formuleringer, se Alf Ross Dansk forfatningsret II (1966) s. 761 jfr. Jens Elo Rytter; Individets grundlæggende rettigheder
(2019) s. 430
44
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Spørgsmålet

kan

endeligt

anses

for

afgjort

i

højesteretsdommen

U2006.770H

”Aktiveringsdommen” og U2012.1761H ”Starthjælpsdommen”,50 hvor højesteret fortolkede
bestemmelsen som en individuel rettighed.51 I ”Starthjælpsdommen” udtalte Højesteret: (D)enne
bestemmelse må forstås således, at det påhviler det offentlige at sikre et eksistensminimum for
personer, der er omfattet af bestemmelsen, og at de ved domstolene kan få prøvet, om kravet er
opfyldt.”
GRL § 75 stk. 2 angiver ikke omfanget af hjælpen, men Ketscher præciserer således: ”Såfremt man
skulle tage et konkret udgangspunkt, kunne man sige, at grundloven beskytter det til enhver tid
nødvendige til en forsørgelse. I vore dage vil det sige mad, tøj og bolig og personlig omsorg.”52
Det må dermed antages, at den enkelte har ret til grundlovshjælp, såfremt socialhjælp nægtes f.eks.
under henvisning til et aktiveringskrav, som ikke har sammenhæng med selvforsørgelsesevnen.
Det kan i den forbindelse bemærkes, at Danmark hidtil ikke har villet fastsætte en fattigdomsgrænse.
Hvis Danmark gør det, må man gå ud fra at dette vil have betydning for fortolkningen og anvendelsen
af GRL § 75, stk. 2.
3.3. Selvforsørgelsesprincippet og manglende selvforsørgelsesevne
GRL § 75, stk. 2 fastslår det almindelige selvforsørgelsesprincip i dansk social ret, hvilket betyder
at retten til forsørgelse fra det offentlige først indtræder, hvis den enkelte ikke kan forsørge sig selv.
Den enkelte skal derfor have udnyttet sine egne muligheder, før det offentlige er forpligtet til at
hjælpe. Udnyttelse af egne muligheder er i denne sammenhæng dels selvforsørgelse ved eget arbejde,
og dels selvforsørgelse ved egen formue. Herudover skal den enkeltes forsørgelsesrettigheder hos
andre være udtømte, jf. bestemmelsens formulering; ”og hvis forsørgelse ikke påhviler nogen
anden.” Den sidste betingelse afhænger dermed af dansk rets almindelige afgrænsning af
forsørgelsespligterne, hvorfor det offentliges pligt til at forsørge den enkelte borger, således er
subsidiær i forhold til den forsørgelsespligt, der gælder mellem ægtefæller og for forældre over for
deres børn.53

50

Kirsten Ketcher behandler begge domme i Retten til et eksistensminimum- og retten til ikke at blive diskrimineret (2012)
Kirsten Ketscher; Socialret (2014) s. 224, Jens Elo Rytter; Individets grundlæggende rettigheder (2019) s. 431
52
Kirsten Ketscher: Offentlig børnepasning i retlig belysning (1990) s. 70
53
Kirsten Ketscher; Socialret (2014) s. 66
51
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I

dansk socialret findes

dog en række

pengeydelser,

der ikke

afgrænses

efter

selvforsørgelsesprincippet; såsom arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge og sociale pensioner.
Disse ydelser kan karakteriseres som en form for kollektive statslige forsikringsydelser, og udløses
som kompensation for manglende indtægtstab grundet arbejdsløshed, sygdom og alder.
Ydelserne bygger tilmed på et individualprincip, hvorfor ægtefælles eller samlevers økonomiske
forhold som altovervejende hovedregel er uden betydning. 54
Manglende selvforsørgelsesevne er dermed den grundlæggende betingelse for tildeling af hjælp
fra det offentlige. Den der ikke kan forsørge sig selv, skal have hjælp, og det er uden betydning,
hvordan behovet er opstået, og denne ret gælder uanset om trangen er selvforskyldt. Grundloven
sigter dermed på at sikre en grundlæggende forsørgelse til den enkelte, når evnen til selvforsørgelse
svigter.55 Det er et fremtrædende træk at selvforsørgelsesprincippet tydeliggøres både i lovtekster og
i retspraksis, hvilket har sammenhæng med udviklingen af velfærdsstaten og borgerens mulige
tilbøjelighed til at betragte staten, som et sted hvorfra man kan hente sin forsørgelse.
I lyset af det jobfærdsprincip, der i højere grad håndhæves for den enkelte, må det ifølge Ketscher
anses for sandsynligt, at udviklingen går i retning af en øget opmærksomhed omkring bestemmelsen
og en mere aktiv anvendelse af denne.56 Dette skal ses i sammenhæng med den øgede opmærksomhed
på sociale rettigheder som menneskerettigheder, hvorfor det må forventes at bestemmelsen inddrages
hyppigere ved fortolkning og retsanvendelse, som en del af den sociale lovgivning.
3.4. Socialretlige principper af relevans for retten til førtidspension
I socialretten skelnes der grundlæggende mellem sociale sikringsydelser og socialhjælp.
Sikringsprincippet er et tildelingsprincip, der indebærer at en bestemt begivenhed udløser ret til
hjælp.57 De nuværende forsørgelsesydelser har baggrund i to principielt forskellige systemer; den
private forsikring og den offentlige forsorg. Disse to forestillinger kan også kaldes
forsikringskonceptet og minimumskonceptet.58 Socialhjælp ydes til personer som ikke kan forsørge
sig selv, hvor sociale sikringsydelser hviler på et forsikringsprincip, hvor en bestemt begivenhed
udløser ret til en ydelse.

54

Se Kirsten Ketscher; Socialret (2014) s. 227-228 og Kirsten Ketscher i; Danmark Riges Grundlov med kommentarer
(2006) Henrik Zahle (red.) s. 513
55
Kirsten Ketscher; Socialret (2014) s. 228
56
Se Kirsten Ketscher; Socialret (2014) s. 220-221
57
Se om sikringsprincippet kontra socialhjælpsprincippet i Kirsten Ketscher; Socialret (2014) s. 79-81
58
Se herom i Kirsten Ketscher; Socialret (2014) s. 43
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Selvforsørgelsespligten er grundlaget for det socialretlige system, og selvforsørgelse sker i dag
gennem deltagelse på arbejdsmarkedet. Tilknytning til arbejdsmarkedet ligger også i bunden af de
sociale sikringsydelser, der er rettet mod indtægtstab som følge af sygdom eller varigt tab af
arbejdsevnen, idet den sociale sikring kompenserer for det tab af arbejdsindtægt, den enkelte får som
følge af svigt i arbejdsevnen.
Traditionelt har forsikringsprincipper spillet en fremtrædende rolle i dansk socialret og der er stadig
en række sociale ydelser, som er skåret over forsikringsprincipper. Dette gælder særligt for retten til
sygedagpenge og arbejdsskadeerstatning, men ydelser som fleksjob og førtidspension kan med en vis
ret også beskrives som skåret over forsikringsprincipper.59
Arbejdsmarkedsprincippet kan siges at være et konkret udslag af selvforsørgelsesprincippet.
Princippet indebærer, at den der får offentlig forsørgelseshjælp, som modstykke har pligt til at tage
imod

et

arbejdstilbud,

aktiverings-

eller

uddannelsestilbud,

som

tilbydes

efter

beskæftigelseslovgivningen med henblik på at forbedre mulighederne for selvforsørgelse på
arbejdsmarkedet.60 Arbejdskontrakten er dermed blevet en central retlig figur i forsørgelsesretten.61
Pligten til at arbejde udgør et fælles centralt element for en række sociallove. Det kommer på den ene
side til udtryk i et krav om at udnytte sine arbejdsmuligheder, og dermed have viljen til at arbejde. På
den anden side at arbejdsevnen skal være nedsat for modtage offentlig forsørgelse, eller som ved
tilkendelse af førtidspension, at evnen til at arbejde helt skal mangle. Udformningen af vores
socialsystem bygger dermed på udnyttelse af egen arbejdsevne, som den primære måde at forsørge
sig på.62
De principper, der ligger til grund for struktureringen af reglerne indenfor det socialretlige
område, indgår ofte i et samspil med hinanden. De enkelte principper kan også siges at være udtryk
for værdier, som skal realiseres i retsanvendelsen. Værdierne kan være modstridende, og en meget
håndfast gennemførsel af selvforsørgelsesprincippet kan kollidere med beskyttelsen af den enkeltes
integritet og værdighed.63 For at være berettiget til fleksjob eller førtidspension er det en betingelse,
at der forligger en varig uarbejdsdygtighed. Disse ydelser er skåret over forsikringsretlige principper,
fordi det afgørende i tilkendelse af ydelserne er, at betingelserne er opfyldt, og at den enkelte dermed
opfylder kravet om et varigt tab af erhvervsevne.

59

For en nærmere beskrivelse af den grundlæggende sammenhæng mellem almindelige forsikringsprincipper og social
sikring se Kirsten Ketscher; Socialret (2014) s. 79-81
60
Kirsten Ketscher; Socialret (2014) s. 71
61
Kirsten Ketscher; Socialret (2014) s. 72
62
John Klausen; Offentlig forsørgelse (2002) s. 43
63
Kirsten Ketscher; Socialret (2014) s. 85-86
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Inden for social sikring er det altovervejende udgangspunkt, at det er uden betydning om den
sikrede har medvirket til sygdommen eller arbejdsevnetabets indtræden. Dette retlige udgangspunkt
gælder reglerne for førtidspension og har støtte i internationale regler vedrørende social sikring jf.
således ILO konventionens artikel 102 og artikel 69 og Det Europæiske Sociale kodeks.
3.5. Sammenfatning
Retten til offentlig forsørgelse er en grundlæggende rettighed, og er omfattet af den
forfatningsmæssige ramme, hvor GRL § 75, stk. 2 sikrer eksistensen af et offentligt forsorgsvæsen,
der garanterer enhver et eksistensminimum. Retten til offentlig forsørgelse har samtidig karakter af
en generel menneskerettighed, der også har fundet plads i en række internationale forpligtelser.
Jeg har redegjort for den grundlæggende forskel i socialretten mellem sociale sikringsydelser og
socialhjælp, hvor sikringsprincippet er et tildelingsprincip, der indebærer at en bestemt begivenhed
udløser ret til hjælp. Traditionelt har forsikringsprincipper spillet en fremtrædende rolle i dansk
socialret, og der er stadig en række sociale ydelser, såsom førtidspension som kan beskrives som
skåret over forsikringsprincipper.
Afsnittet illustrerer, hvordan old school indenfor dansk forfatningsret har haft udfordringer med at
klassificere sociale rettigheder som spørgsmål, der kan gøres til genstand for retlig kontrol.
Det har været en del af det dogmatiske grundlag, at disse rettigheder er ”politiske” og at deres
eksistens hører under Folketinget, og dermed ekskluderes fra retlig prøvelse. New school har dog
afløst denne tankegang, og udgangspunktet er at § 75, stk. 2 hjemler en egentlig rettighed, der kan
håndhæves ved individuel påtale.
Spørgsmålet er om der er bestemmelser, der i visse situationer for enkelte personer, kan medføre
sådanne begrænsninger, at det er i strid med grundlovens § 75, stk. 2. Hvis det kan lægges til grund,
at lovgivningen giver mulighed for at stille egentlige betingelser for hjælpen - eller de i øvrigt er
uovervindelige for den enkelte - må disse bestemmelser tilsidesættes som stridende mod grundloven.
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4. Udviklingen i førtidspensionsordningen
Dette afsnit indeholder et historisk tilbageblik på udviklingen af førtidspensionsordningen, da
konsekvenserne af den seneste reform, og behovet for ændringer af den, bedst kan forstås igennem
historien.64 Afsnittet redegør for ændringen af erhvervsevnekriteriet til arbejdsevnekriteriet belyst
igennem forarbejderne. Hensigten er at afklare det nuværende arbejdsevnebegreb samt betydningen
af begrebsændringen i forhold til retten til førtidspension. Herudover redegøres i afsnittet for brugen
af en såkaldt husmodervurdering ved tilkendelse af invalidepension, og der sættes dermed fokus på
en tidligere kønsdiskriminerende praksis.
4.1. Retten til invalidepension og erhvervsevnekriteriet
I 1921 blev den første lov om forsikring mod invaliditet vedtaget65, og tilkendelseskriteriet for
førtidspension har siden denne lov og frem til førtidspensionsreformen i 2000/2001 været
erhvervsevnekriteriet. Fokus har været på tabet af erhvervsevne eller graden af nedsættelse. Inden
denne lov måtte offentlig hjælp til forsørgelse af invalide ydes efter den almindelige
fattiglovgivning.66 Erhvervsevnekriteriet (og invaliditetskriteriet) blev formuleret således i Lov om
invalideforsikring § 3: ”Ved invaliditet forstås i denne lov en nedsættelse af erhvervsevnen til en
tredjedel eller derunder. En sådan nedsættelse af erhvervsevnen foreligger, når den pågældende ikke
længere er i stand til ved en til hans kræfter og færdigheder svarende beskæftigelse, der under billigt
hensyn til hans uddannelse og tidligere virksomhed kan forlanges af ham, at erhverve en tredjedel af
det, som legemlig og åndelig sunde personer med lignende uddannelse og i samme egn plejer at
fortjene ved arbejde.” Udgangspunktet for tilkendelse af førtidspension efter loven i 1921 var dermed
en vurdering af om pensionsansøgeren var ramt at invaliditet, om erhvervsevnen var nedsat som følge
af invaliditeten og hvor meget erhvervsevnen var nedsat.
I 1950 blev det hidtidige invaliditets- og erhvervsevnekriterie suppleret67, hvorefter sociale
momenter kunne tillægges mere vægt. Hensigten var ifølge bemærkningerne til lovforslaget; ”at
indføre en noget friere invaliditetsbedømmelse, hvorved alle relevante hensyn kan tages i
betragtning.”68
64

Se også Finn Amby og Sisse Schaldemose; ”Fra erhvervsevne til arbejdsevne om førtidspension og fleksjob 19902013. Rapport fra et forsknings- og udviklingsprojekt” VIA University College.
65
Lov nr. 253 af 6. maj 1921 om invalideforsikring
66
Lov om det offentlige fattigvæsen af 9. april 1891, jfr. John Klausen; Offentlig forsørgelse - En analyse af
retssikkerheden mellem skøn, ret og pligt (2002) s. 231- 234 og John Klausen, Trine Schultz og Nina von Hielmcrone;
Socialret - Forsørgelse og beskæftigelse (2017) s. 33-35
67
Lov nr. 143 af 31. marts 1950 om ændringer i folkeforsikringsloven
68
RT 1949-50, tillæg A, sp. 3635
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Det fremgik også, at en udtrykkeligt fastsat erhvervsevnebrøk medførte et for ringe spillerum for den
dømmende myndighed, hvilket ofte afskar myndigheden for at tage hensyn til forhold, som var af
betydning for den pågældendes aktuelle indtjeningsmuligheder.69
I 1960 blev invalidepensionsloven vedtaget70, og invaliditetskriteriet blev videreført uændret.
Indtil invalidepensionsloven i 1965 skulle erhvervsevnen være nedsat med mindst 2/3 og derefter
mindst halvdelen. Der var på daværende tidspunkt ikke krav om at erhvervsevnen skulle være varigt
nedsat, idet der også kunne udbetales invalideforsikring ved forbigående erhvervsevnenedsættelse.
Med invalidepensionsloven i 196571 blev der indført en gradueret pensionsordning med 3
pensionsstørrelser (højeste, mellemste og laveste), hvorefter den invaliderende blev berettiget til
pension efter graden af erhvervsevnenedsættelsen. De forhold, der skulle tages i betragtning, var
uændrede i forhold til 1950-lovgivningen, men det blev dog forudsat, at invaliditeten skulle være
varig, før pension kunne tilkendes jf. § 3 stk. 1.
Lov om social pension,72 som indeholder de gældende pensionsregler, trådte i kraft i 1984, og med
indførelsen af loven forsvandt betegnelsen invalidepension, men grundlaget for tilkendelse af
førtidspension grundet helbredsmæssige forhold forblev uændrede. Højeste førtidspension kunne
tilkendes personer, der kun havde en ubetydelig erhvervsevne i behold. Mellemste førtidspension
kunne tilkendes, hvis erhvervsevnen var nedsat med omkring 2/3, og almindelig førtidspension, hvis
erhvervsevnen var nedsat med mindst halvdelen.
4.2. Husmorvurderingen ved tilkendelse af invalidepension
I forbindelse med gradueringen af invaliderenten i 1965 blev en særlig husmodervurdering
tydeliggjort i forbindelse med tilkendelse af invalidepension.73 Husmodervurderingen var et
socialpolitisk princip, som blev fulgt i praksis.74 Husmodervurderingen som begreb har en
dobbeltbetydning, og dækker over to scenarier.75 Ved invalidepension blev kvinder vurderet
indskrænkende i forhold til graden af pensionsudmålingen, hvilket betød at kvinder fik frataget
muligheden for pension, hvor denne ellers blev tilkendt.
69

Ibid.
Lov nr. 238 af 10. juni 1960 om invalide- og folkepension
71
Lov nr. 219 af 4. juni 1965 om invalidepension mv.
72
Lov nr. 217 af 16 maj 1984 om social pension
73
Martine Stagelund Hvidt har redegjort for udviklingen af invalidepension i et ligestillingsretligt perspektiv og herunder
husmordervurderingen i sin ph.d.-afhandling; Danske sociale pensioner i EU-retlig og ligestillingsretlig belysning.Se
særligt afsnit 2.2. og 2.2.2 s. 87-92. Se også Kirsten Ketscher; Socialretlige dimensioner- nogle udviklinger i socialretten
og social sikring i Socialretlige udviklinger og udfordringer. Stine Jørgensen og Jens Kristiansen (red.) s. 25-26.
74
Iben Pedersen; Førtidig pensionering i kvinderetlig belysning (1981) s. 254
75
Ibid.
70
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I forhold til enkepension blev husmodervurderingen anvendt til at tildele kvinder pension, der var
socialt invaliderede i forhold til arbejdsmarkedet, f.eks. grundet manglende uddannelse eller
børnepasning i hjemmet mm.
Husmodervurderingen byggede på en stereotyp antagelse om, at arbejde i hjemmet stillede
betydeligt mindre krav til ansøgeren end kravene på arbejdsmarkedet, og at kvinder havde deres
mænd til at forsørge sig. Erhvervsevnen blev derfor vurderet på baggrund af det arbejde, der kunne
udføres i hjemmet, og heri kunne deltidsbeskæftigelse indgå som grundlag for berettigelse af ydelsen
eller ved udmåling af ydelsen. Husmodervurderingen blev anvendt på alle gifte eller samlevende
førtidspensionsansøgere i henhold til det såkaldte bedømmelsesgrundlag ”supplerende selverhverv”.
I henhold til dette skulle ansøgere, såfremt de ikke havde fuldtidserhvervsarbejde, også bedømmes i
forhold til deres evne til at klare husarbejdet i eget hjem. Denne bedømmelse skete ifølge et meget
detaljeret skema, hvorefter evnen til at redde seng, skrælle kartofler og støvsuge mm. indgik i
vurderingen.76 Husmødre fik på den måde udmålt en højere erhvervsevne, fordi de kunne arbejde i
hjemmet, hvilket resulterede i, at gifte kvinder fik ret til en lavere pension end enlige kvinder eller
slet ingen pension. Baggrunden for vurderingen var opfattelsen af, at husmødre ville blive
overkompenseret, hvis de fik ret til invalidepension/førtidspension udmålt i forhold til
fuldtidsbeskæftigelse.77
Vurderingen eksisterede ud fra direkte diskriminerende parametre i praksis indtil 1984 med
implementeringen af direktiv 79/9, hvorefter lovsproget blev gjort kønsneutralt. Virkningerne gik dog
kun fra at være direkte diskriminerende til indirekte diskriminerende, da brugen af
husmorvurderingen viste sig at være bevaret og bedømmelseskriteriet videreført i praksis, i
vejledninger78 og i bekendtgørelse om social pension.79
Først i 2001 fandt Ligestillingsnævnet i sag 12/2001, at husmodervurderingen som
bedømmelsesgrundlag var i strid med ligestillingslovens generelle forbud mod kønsdiskrimination i
§ 2. I 2002 blev bedømmelsesgrundlaget ændret i lov om social pension til at
erhvervsevnenedsættelsen skulle vurderes i forhold til fuldt erhverv, selvom ansøgeren ikke kunne
anses for at have været fuldtidsbeskæftiget.80
76

Se Ankestyrelsens afgørelse P-28-05
Se hertil Stine Jørgensen; Deltidsbeskæftigelse og kønsdiskrimination (2009) s. 36-42. I artiklen argumenteres for, at
det er udtryk for forskelsbehandling på grund af køn at lade deltidsbeskæftigelse indgå som grundlag for beregning eller
tilkendelse af socialretlige sikringsydelser, jf. direktiv 79/7 EF om ligebehandling af kvinder og mænd med hensyn til
social sikring
78
Se sikringsstyrelsens vejledning af 25. januar 1988 om social pension, punkt. 61 ff.
79
Se bekendtgørelse om social pension nr. 1046. af 17. december 1997 kapitel 5
80
Bekendtgørelse nr. 183 af 22. marts 2002 om ændring af bekendtgørelse om social pension
77
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Husmodervurderingen kom for Højesteret med sagen U 2005.1741 H, hvor en kvinde havde sagsøgt
Ankestyrelsen for indirekte kønsdiskrimination i strid med direktiv 79/7. Højesterets flertal fastholdt
den stereotype husmodervurdering og kom frem til, at husmodervurderingen var i overensstemmelse
med direktiv 79/9. Der blev lagt vægt på, at der ved vurderingen af erhvervsevnenedsættelsen blev
taget hensyn til i hvilket omfang, invaliditeten reducerede kvindens muligheder for at passe sit arbejde
i hjemmet, da hun før invaliditeten havde valgt at udnytte sin arbejdsevne på denne måde.
Mindretallet (Marianne Højgaard Pedersen) derimod, lagde vægt på erhvervsfrekvensen for kvinder,
og påpegede at deltidsarbejde oftest kun er for en periode, og at der ikke længere er grundlag for at
formode, at en deltidsarbejdende har valgt at være deltidsmor. Mindretallet kom således frem til, at
der var tale om indirekte forskelsbehandling på grundlag af køn, hvilket efter min mening peger
fremad. Kirsten Ketscher fremhæver, at Højesterets mindretal i dommen er udtryk for et opgør med
stereotypen om gifte kvinder som husmødre. Ketscher fastslår også, at dommen må betragtes som
forkert, og at staten ifalder erstatningsansvar, hvis det senere bliver muligt at få sagen afgjort i
overensstemmelse med EU-retten.81
4.3. Førtidspensionsreformen i 2003 og indførelsen af arbejdsevnekriteriet
Arbejdsevnekriteriet
førtidspensionsreformen

blev
i

indført

2003.83

Af

aktivloven82

med

forarbejderne

til

i

1998

aktivloven

og

generelt

fremgik

det,

med
at

erhvervsevnekriteriet ”erstattes af arbejdsevnekriteriet. Ændringen er af sproglig karakter.”84
Arbejdsevnekriteriet var således en videreførelse af erhvervsevnekriteriet, og blev grundlaget for
tilkendelse af førtidspension med førtidspensionsreformen pr. 1 januar 2003. Herudover blev
sagsbehandlingen ved afklaring af arbejdsevnen ændret med førtidspensionsreformen fra 2003 med
indførelse af arbejdsevnemetoden85 og igen med 2013-reformen hvor arbejdsevnemetoden blev
erstattet af rehabiliteringsplanen.86
Af forarbejderne til førtidspensionsreformen fra 2003 defineres arbejdsevne som: ”evnen til at kunne
opfylde de krav, der stilles på arbejdsmarkedet for at kunne udføre forskellige konkret specificerede
arbejdsopgaver med henblik på at opnå indtægt til selvforsørgelse.”87
81

Kirsten Ketscher; Socialret (2014) s. 134. Stine Jørgensen kritiserer ligeledes dommen i Deltidsbeskæftigelse og
kønsdiskrimination (2009) s. 36-41
82
Lov om en aktiv socialpolitik nr. 445 af 10. juni 1997
83
Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og andre love nr. 284 og nr. 285 af 25. april 2001
84
L230 1996/97, alm. bemærkninger, pkt. 2.8
85
Jfr. Senest bekendtgørelse nr. 1402 af 13. december 2006
86
Jfr. Senest bekendtgørelse nr. 996 af 29. juni 2016
87
L137 2000/1, alm. bemærkninger, pkt. 4.1
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Arbejdsevnebegrebet udtrykker dermed det samme som erhvervsevnebegrebet fra 1921, men
hensigten med det nye begreb var at fremhæve de karakteristika, som er afgørende for om en person
kan udfylde en stilling på arbejdsmarkedet, således vedkommende er i stand til at blive helt eller
delvist selvforsørgende. Det blev fremhævet at; ”»arbejdsevne« (er) et dynamisk begreb, som
forandres i takt med, at kravene til at kunne udføre konkret specificerede arbejdsopgaver ændrer sig
- men også i takt med at selve arbejdsopgaverne ændrer sig fx på grund af den teknologiske
udvikling.”88
Årsagen til indførelsen af arbejdsevnekriteriet ved tilkendelse af førtidspension var ifølge
forarbejderne,

at

det

lægelige

invaliditetsbegreb

var

blevet

for

dominerende

ved

pensionsbedømmelsen. Læger, der udtalte sig i pensionssager, udtalte sig ikke blot om ansøgerens
diagnose men også om nuværende og fremtidige arbejdsmuligheder, hvilket blev vurderet
uhensigtsmæssigt.

Erhvervsevnetabskriteriet

havde

haft

den

betydning

at

det

ved

invaliditetsbedømmelsen blev vigtigt at dokumentere, hvilken invaliderende effekt ansøgerens
lidelser medførte, eller hvad ansøgeren ikke kunne i forhold til personer med fuld erhvervsevne.
Begrebet blev også anset for at hindre en aktiv indsats i sagerne; ”Erhvervsevnetabskriteriet virker
imidlertid på flere måder uhensigtsmæssigt. Det virker ofte hindrende for en revalidering eller
aktiverende indsats i forhold til den enkelte ansøger. Ansøgere skal dokumentere deres uegnethed til
beskæftigelse for at blive berettiget til pension. Dette kan blokere for en aktiv medvirken til
revalidering og andre alternativer til førtidspension.” 89 Fremover skulle de lægefaglige forklaringer
kun være et delelement blandt en række social- og arbejdsmarkedsfaglige forklaringsfaktorer ved
vurderinger af arbejdsevnen, da der var behov for en styrkelse af de arbejdsmarkedsfaglige
beskrivelser i sagerne.
Arbejdsevnekriteriet skal dermed ses som en helhedsbedømmelse af en persons samlede situation
og muligheder i forhold til arbejdsmarkedet. Det konkluderes dog, at det vil få følgende betydning
ved vurderinger af arbejdsevnen: ”Hvis en fysisk eller psykisk handicappet person ved varetagelsen
af et fleksjob vil blive så fysisk eller psykisk afkræftet, at vedkommende varigt ikke vil være i stand til
at restituere sig, vil den pågældende ikke være i besiddelse at en reel arbejdsevne, som kan udnyttes
på arbejdsmarkedet. Personen vil derfor være berettiget til pension.”90
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L137 2000/1, alm. bemærkninger, pkt. 4.1. (om indførelse af arbejdsevnekriteriet ved tilkendelse af førtidspension)
Ibid.
90
L137 2000/1, alm. bemærkninger, pkt. 4.2
89
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Indførelsen af arbejdsevnekriteriet betød for berettigelsen til førtidspension, at denne ikke længere
var afhængig af en bestemt arbejdsevnenedsættelse, men af hvorvidt den enkelte besad en nedsættelse
som uanset støtte efter den sociale lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i stand
til at blive selvforsørgende. Dermed kom muligheden for ansættelse i fleksjob for første gang til at
udgøre afgrænsningen for førtidspension, og samtidig betød arbejdsevnekriteriet samtidig en
skærpelse af det ellers gældende varighedskriterium.
4.4. Sammenfatning
Det forudgående afsnit illustrerer hvordan gældende ret for tilkendelse af førtidspension er
resultatet af en lang udviklingsproces. Der er tale om en del af den generelle udvikling indenfor
beskæftigelsesområdet, som markant er gået fra velfærd til jobfærd, og som skaber en øget orientering
mod den enkeltes mulighed for at bestride et job. 91
Bedømmelseskriteriet for tilkendelse af førtidspension er ikke længere nedsat erhvervsevne men
nedsat arbejdsevne. På trods af at de to begreber umiddelbart minder om hinanden, er der tale om en
helt ny tankegang.92 Arbejdsevnekriteriet fokuserer således på mulighederne for aktuelt eller i
fremtiden at blive i stand til at udføre arbejdsmæssig beskæftigelse. For at få førtidspension skal
arbejdsevnen nu være så begrænset, at der ikke kan findes arbejdsfunktioner, som den pågældende
kan varetage hverken på det ordinære arbejdsmarked eller i fleksjob.
Overordnet har arbejdsevnekriteriet en lav præcision i rettighedsnormeringen, og kan derfor ikke
bedømmes entydigt.93 Dette giver myndighederne en stor fleksibilitet i vurderingen og dermed en
større magt i forhold til den enkelte.
Historien afslører også brugen af en tidligere direkte diskriminationslig praksis overfor kvinder i form
af den såkaldte husmodervurdering, som først ophørte i 2001, da Ligestillingsnævnet fandt at
husmodervurderingen som bedømmelsesgrundlag var i strid med ligestillingslovens generelle forbud
mod kønsdiskrimination i § 2. Det er dermed en betydelig udvikling, som vi har været vidne til. Fra
en situation, hvor en del af befolkningen på grund af tab af erhvervsevne kunne bevilges permanent
forsørgelse, og fritages for pligten til at arbejde, til en situation, hvor alle i princippet skal i
beskæftigelse, og hvor selv få timers arbejde om ugen kan være tilstrækkeligt til at opfylde dette krav.
Arbejde er dermed ikke længere ensbetydende med selvforsørgelse.
91

Kirsten Ketscher beskriver denne udvikling i dansk social ret; Socialret (2014) s. 36
Nikolaj Nielsen mener at førtidspensionsreformen har medført et skifte fra socialsikring til beskæftigelsesindsats, og at
den offentlige sociale sikring har mistet sin karakter af at være en forsikringsordning.
Se Førtidspensionsreformen – hører sengepraktik til den sociale sikring? Social Årsrapport 2016 s. 42-44
93
Om rettighedsnormering kontra præcisionsprincippet se Kirsten Ketscher; Socialret (2014) s. 82-84
92
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5. Gældende ret for tilkendelse af førtidspension
I dette afsnit introduceres fleks- og førtidspensionsreformen fra 2013 94, og betingelserne for
tilkendelse af førtidspension behandles. Da ressourceforløb blev indført med reformen og udgør
afgrænsningen til førtidspension, behandles tilkendelseskriterierne herfor også. Afsnittet behandler
også kriterierne for tilkendelse af seniorførtidspension, da det er en interessant ordning set i forhold
til retten til førtidspension.
5.1. Fleks- og førtidspensionsreformen fra 2013
Seneste reform på førtidspensionsområdet trådte i kraft den 1. januar 2013.95 Det overordnede
formål var, at flest muligt skulle i arbejde og forsørge sig selv.96 Da aftalen om reformen af
førtidspension og fleksjob blev indgået i 2012, skete det som en konsekvens af, at forudsætningerne
for den reform af området, som blev aftalt i 2000, viste sig ikke at holde. I 2012 var der således
313.000 personer på førtidspension, i fleksjob eller på ledighedsydelse, hvilket samlet set var 55.000
flere end forudsat, og udgifterne til ordningerne var cirka 9 mia. højere end forventet. 97
Målet med ordningen var at udviklingen på området skulle vendes, så flere kunne få en tilknytning
til arbejdsmarkedet og dermed adgang til at forsørge sig selv, og skulle sikre at færrest muligt ville
ende på varig, passiv forsørgelse. Adgangen til førtidspension blev overordnet set begrænset, og der
blev indført ressourceforløb, der skulle sikre en tidligere, tværfaglig og sammenhængende indsats.
Sigtelinjen for forslaget blev formuleret således; ”Mennesker med komplekse problemer skal
fremover ikke tilkendes førtidspension, før det er klart dokumenteret, at alle muligheder for fodfæste
på arbejdsmarkedet er udtømte.”98 Det er dermed selvforsørgelsesprincippet som ligger i bunden af
formålet med ændringen. Det fremgår herudover af bemærkningerne til lovforslaget, at der fremover
skal ske et opgør med ”de såkaldte arbejdsprøvninger (…), hvor borgere ofte efter lang tids passiv
forsørgelse testes i funktioner, som de har svært ved, (…) ofte for at skabe dokumentation for en
mangelfuld arbejdsevne.

94

Sverige har ikke førtidspension som de andre nordiske lande. I stedet har man en sygdomskompensation der hedder
sjukersättning. Ansøgning sker igennem försäkringskassan i Sverige. I Norge kaldes førtidspension uføretrygd og skal
erstatte tabt arbejdsfortjeneste på grund af varig sygdom eller skade.
95
Lov nr. 1380 af 23. december 2012 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik,
lov om social pension og forskellige andre love (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af
ressourceforløb, rehabiliteringsteam, fleksløntilskud m.v.)
96
L53 2012-13, alm. bemærkninger, pkt. 1
97
L53 2012-13, alm. bemærkninger pkt. 1.3. Se også; Evaluering af førtidspension og fleksjob: hovedrapport. Deloitte.
Marts 2018. s. 5 og s. 11
98
L53 2012-13 almindelige bemærkninger afsnit 1.2.1
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En persons arbejdsevne er ikke noget statisk, der er givet én gang for alle, og som kan ’afprøves’.
Arbejdsevnen er noget, der kan og skal udvikles i en konkret sammenhæng.” 99
5.2. Betingelser for tilkendelse af førtidspension
De almindelige personkredsregler for pension der for så vidt gælder indfødsret, bopæl og
optjening findes i lov om social pension100 og er fælles for folkepension og førtidspension. Der er
tilsvarende regler i lov om højeste, mellemste og forhøjet almindelig førtidspension101 for
førtidspension tilkendt før 1. januar 2003.
Med reformen af fleksjob og førtidspension pr. 1. januar 2013 skete der en markant indsnævring
af personkredsen for tildeling af førtidspension, som medførte at førtidspension som udgangspunkt
kun kan tilkendes personer i alderen fra 40 år til folkepensionsalderen jfr. pensionslovens § 16, stk.
1.102 Førtidspension kan dog undtagelsesvis tilkendes personer i alderen fra 18-39 år, hvis det er
dokumenteret, eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan
forbedres jf. stk. 2. Betingelserne for tilkendelse af førtidspension er uanset alder; 1) at arbejdsevnen
er varigt nedsat, og 2) at nedsættelsen er af et sådant omfang, at den pågældende uanset mulighederne
for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i
stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde jf. § 16 stk. 3.
Det kan dermed udledes af bestemmelsen, at førtidspension kun kan tilkendes hvis arbejdsevnen er
varigt nedsat, og at muligheden for beskæftigelse i fleksjob udgør den mest vidtgående støttemulighed
- og dermed afgrænsningen til førtidspension.
Det er i lov om social pension ikke bestemt af hvilken årsag arbejdsevnen er nedsat, hvorfor
arbejdsevnen både kan være nedsat af fysiske, psykiske eller sociale årsager, og pensionsloven
indeholder heller ikke noget krav til omfanget af den nedsatte arbejdsevne.103
Det afgørende er dermed, om personen vil være i stand til at blive selvforsørgende ved
indtægtsgivende arbejde, herunder i fleksjob. Personer hvis arbejdsevne er permanent begrænset, og
personer der er alvorligt syge, eller har betydelige funktionsnedsættelser vil dermed stadig kunne
tilbydes førtidspension.104
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L53 2012-13, alm. bemærkninger, pkt. 1.2.2
LBK nr. 1208 af 17. november 2017 lov om social pension
101
LBK nr. 1209 af 17. november 2017 lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.
102
LBK nr. 1208 af 17 november 2017 lov om social pension
103
John Klausen m.fl.; Socialret (2017) s. 412
104
L53 2012-13 til nr. 38 (§70, stk. 2)
100
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5.3. Varighedskriteriet
Førtidspension kan kun tilkendes, hvis arbejdsevnen er varigt nedsat. Det fremgår dog af
forarbejderne til lovforslaget, at; ”i ganske særlige tilfælde tilkendes førtidspension, selvom det ikke
kan udelukkes, at der på længere sigt kan opnås en vis forbedring af arbejdsevnen ved yderligere
forsøg på behandling. Der skal dog være tale om personer med en alvorlig lidelse, som betyder, at
de på afgørelsestidspunktet vurderes at være ude af stand til at kunne blive selvforsørgende ved
indtægtsgivende arbejde som udgangspunkt indenfor en længere periode på omkring 5 år.” 105
At kommunen ved afgørelse om førtidspension samtidig kan beslutte, at en sag skal genoptages til
vurdering på et senere tidspunkt i henhold til § 20, stk. 1, giver dog ikke mulighed for at fravige
varighedskriteriet og tilkende førtidspension midlertidigt.
Det er ifølge Ankestyrelsens principafgørelse 119-13 en betingelse for at sætte revision på en
førtidspension, at borgeren lider af en alvorlig sygdom, som har et uforudsigeligt forløb, og hvor der
kan være mulighed for en bedring af borgerens tilstand inden for en kortere årrække. Af forarbejderne
fremgår at: ”Behovet for en afgørelse om en ny vurdering kan især forekomme, når der er tale om
pension til unge, og ved visse sygdomme der erfaringsmæssigt har et uforudsigeligt forløb.” 106
Efter pensionslovens § 18 træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om, at sagen overgår til behandling
efter reglerne om førtidspension, når det er dokumenteret eller på grund af særlige forhold er helt
åbenbart, at den pågældendes arbejdsevne ikke kan forbedres ved deltagelse i jobafklaringsforløb,
ressourceforløb eller aktiverings-, revaliderings-, behandlingsmæssige eller andre foranstaltninger.
Hvornår det er åbenbart formålsløst at forsørge at udvikle arbejdsevnen beror efter Ankestyrelsens
praksis på en konkret vurdering. I tilfælde hvor det ikke er åbenbart formålsløst at afklare
arbejdsevnen, skal det dokumenteres at alle relevante indsatser i den beskæftigelsesrettede indsats,
herunder deltagelse i ressourceforløb, er udtømte. Selvom der efter de tidligere regler var mulighed
for at tilbyde og iværksætte endog meget langvarige udviklings- og afklaringsforløb, er der med
fleksjob og førtidspensionsreformen altså indsat en ny foranstaltning, ressourceforløbet, mellem
revalidering og førtidspension.

105
106

L137 2000-01, bemærkninger til § 1 til nr. 5.
L137 2000-01, bemærkninger til § 1 nr. 5 (til §20)
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5.4. Behandlingsmuligheder
Behandlingsmuligheder

kan

udelukke

at

arbejdsevnen

er

varigt

nedsat.

Lægelige

behandlingsmuligheder, som ikke har betydning for arbejdsevnen skal dog ikke tillægges betydning.
Det samme gælder for behandlingsmuligheder, som kun kan forvente at have en lille eller kortvarig
effekt. Ved vurderingen af om varighedskriteriet er opfyldt, et det afgørende om der er konkrete
behandlingsmuligheder, der er realistiske og kan gennemføres uden fare for liv eller førlighed med
henblik på at forbedre arbejdsevnen. Der findes omfattende administrativ praksis på dette område,
hvor Ankestyrelsen har truffet principafgørelser både vedrørende førtidspension og sygedagpenge,
hvor problemstillingen er den samme,107 og der findes også enkelte utrykte domstolsafgørelser
herom.108 Principafgørelserne illustrerer et skred i Ankestyrelsens praksis, og kan med rette betegnes
jobfærdsafgørelser.109 Der er tale om jobfærdsafgørelser, som kolliderer med den enkeltes
selvbestemmelsesret og hermed også med den enkeltes integritet.
I forbindelse med sygedagpengereformen i juni 2014, blev der indført en toårig forsøgsordning, hvor
borgere kan afvise at tage imod lægebehandling, uden at det kan få betydning for retten til
sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse eller for kommunens vurdering af, om der er grundlag for
at bevilge fleksjob eller tilkende førtidspension. Ordningen er siden blevet forlænget til 30. juni 2019,
og er netop gjort permanent fra den 1. juli 2019.110
5.5. Ressourceforløb
En af de mest markante ændringer ved fleks- og førtidspensionsreformen fra 2013 var
indførelsen af kapitel 12 a i beskæftigelsesindsatsloven111 om ressourceforløb.
Det følger af beskæftigelsesindsatsloven § 68a, at personer under 40 år, der har komplekse problemer
ud over ledighed, der ikke har kunnet løses gennem en indsats efter denne lov eller efter lov om aktiv
socialpolitik, og som kræver et helhedsorienteret forløb med en kombination af indsats efter denne
lov og sociale eller sundhedsmæssige indsatser, skal tilbydes et ressourceforløb.

107

Se Ankestyrelsens principafgørelse nr. 67-12 og 68-12 (om behandling mod antidepressiv medicin.) 108-13
(behandlingsmuligheder i form af operation for diskusprolaps i lænden) 10-11 og 154-12 (behandling mod overvægt vil
kunne være en forudsætning for at genvinde arbejdsevnen, enten i sig selv eller indirekte ved at udelukke anden relevant
behandling, der kan dog ikke lægges vægt på eventuel mulighed for operativt indgreb med henblik på vægttab).
108
F.eks. Vestre Landsret dom af 5. februar 2014 (B-3159), hvor krav om vægttab og efterfølgende operation var
forudsætning for forlængelse af sygedagpengeperioden. Denne dom analyseres nærmere i afsnit 7.
109
Kirsten Ketscher: Socialret (2014) s. 123
110
L 180 Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge og forskellige andre love (ret til at afvise lægebehandling
uden ydelsesmæssige konsekvenser
111
Lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016 om en aktiv beskæftigelsesindsats
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Ressourceforløb er tiltag, som går hånd i hånd med udgangspunktet om selvforsørgelse, og som har
til formål at bringe flest muligt i arbejde frem for på passiv forsørgelse.
Konkret betyder indførelsen at personer under 40 år, som udgangspunkt ikke skal have tilkendt
førtidspension, med mindre det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen. 112 Målgruppen for
ressourceforløb er ifølge bemærkningerne til lovforslaget personer; ”hvor det er overvejende
sandsynligt, at de i fravær af en særlig indsats vil ende med at få tilkendt førtidspension”.113
Ressourceforløb henvender sig til personer med komplekse problemer udover ledighed, og som har
brug for et helhedsorienteret forløb, og herudover at det er en betingelse for at være omfattet af
målgruppen, at den indsats, der er nødvendig for borgeren, er tværfaglig.114
Der kan 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 for i
beskæftigelseslovgivningen, herunder revalidering, skal således være udtømte. Af de almindelige
bemærkninger til lovforslaget fremgår det; ”Fremover vil det være en forudsætning for tilkendelse af
førtidspension, at kommunen kan fremlægge konkret dokumentation for, at der er gennemført en
relevant og individuelt tilrettelagt indsats i form af et ressourceforløb.”115
Ressourceforløbet efter reformens indførelse udgør den anden grænse til førtidspension derved, at
forudsætningen for tilkendelse af førtidspension er et forudgående dokumenteret ressourceforløb.
I henhold til beskæftigelsesindsatslovens § 68 a stk. 4 er det bestemt, at et ressourceforløb skal være
af mindst et og højst fem års varighed. Personer over 40 skal også tilbydes et ressourceforløb inden
de kan få tilkendt førtidspension, med mindre kommunen kan dokumentere at det er umiddelbart
formålsløst at forsørge at udvikle arbejdsevnen.116
Personer, der er så syge eller har så betydelige funktionsnedsættelser, at det er åbenbart formålsløst
at forsørge at udvikle arbejdsevnen, er undtaget fra ressourceforløb, og kan tilkendes førtidspension
jf. beskæftigelsesindsatsloven §68a stk. 2.
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L53 2012-13, alm. bemærkninger pkt. 1.2.12 og pkt. 2.1.5.2
L53 2012-13, alm. bemærkninger pkt. 2.1.5.2
114
Se principafgørelse 1-15, hvor Ankestyrelsen fastslog, at et ressourceforløb er til personer, der har komplekse
problemer ud over ledighed, som kræver et helhedsorienteret forløb med en kombination af indsats efter lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats og sociale eller sundhedsmæssige indsatser. Herudover at det er en betingelse for at være omfattet
af målgruppen for et ressourceforløb, at den indsats, der er nødvendig for borgeren, er tværfaglig.
115
L53 2012-13, alm. bemærkninger pkt. 1.2.8
116
L53 2012-13, alm. bemærkninger pkt. 3.1.2.2.
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Ifølge bemærkninger til lovforslaget kan det f.eks. være: ”personer med en betydelig nedsat
funktionsevne som følge af udviklingshæmning, personer med en alvorlig hjerneskade eller en person
med alvorlige lidelser, hvor de medicinske behandlingsmuligheder er udtømte eller udsigtsløse, og
hvor prognosen er kort levetid, eller at sygdommen er hastigt accelererende.”117
Med indførelsen af ressourceforløb er der ikke tale om ændringer i pensionsloven eller kriterierne for
tilkendelse af pension, men en ny indsats der skal være afprøvet eller dokumenteret åbenbart
formålsløst at afprøve, inden der kan ske en tilkendelse af førtidspension. Det springende punkt er,
hvornår det kan vurderes åbenbart formålsløst at afprøve et ressourceforløb forinden førtidspension
kan tilkendes.
I maj 2018 blev der som indledningsvist nævnt vedtaget nye regler på området med henblik på at
præcisere kommunernes mulighed for at tilkende førtidspension uden forinden at have iværksat et
ressourceforløb.118 Formålet er blandt andet at sikre, at der ikke iværksættes ressourceforløb
udelukkende for at opfylde dokumentationskravet, og at borgere ikke kommer i klemme som følge af
uklarhed om dokumentationen af sagen.119
I den forbindelse er principafgørelse nr. 58-18 interessant, fordi den er en konsekvens af denne
præcisering af reglerne. Principafgørelsen slår fast at, at det er en forudsætning for visitation til et
ressourceforløb, at kommunen skal kunne beskrive positive udviklingsmuligheder af arbejdsevnen
hos en person. Det er ikke tilstrækkeligt, hvad der tidligere har været gældende, at det ikke kan
udelukkes, at arbejdsevnen kan udvikles gennem eksempelvis et ressourceforløb. Formuleringen ” at
det ikke kan udelukkes” stammer fra en tidligere principafgørelse nr. 22-13, som Ankestyrelsen
valgte at ophæve med denne nye principafgørelse. Afgørelsen kan tolkes som en reel ændring i
Ankestyrelsens praksis på området. Det har netop været et problem, at mange kommuner har anført,
at det ikke har kunnet udelukkes, at arbejdstiden med tiden kunne udvikles. Nu skal kommunen
beskrive realistiske beskæftigelsesmål i sagen. Herudover slår afgørelsen fast, at der er forskel på
udvikling af arbejdsevne og tiltag, som udelukkende har sigte på forbedring af borgernes livskvalitet.
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5.6. Seniorførtidspension
I henhold til Lov om social pension § 17, stk. 3 kan borgere med en langvarig og aktuel tilknytning
til arbejdsmarkedet, fra 5 år før folkepensionsalderen, ansøge om seniorførtidspension. Reglerne om
seniorførtidspension trådte i kraft den 1. januar 2014. Der kan ansøges om seniorførtidspension ved
kommunen, som på det foreliggende grundlag skal træffe afgørelse i sagen uden at der igangsættes
beskæftigelsesrettede tilbud for at udvikle arbejdsevnen.
Kommunens afgørelse skal træffes på baggrund af en socialfaglig vurdering af, om arbejdsevnen
er varigt og væsentligt nedsat. Tildelingskriterierne er således uændrede, og der er altså ikke tale om
en

ny

førtidspensionsordning,

men

blot

en

ny

ansøgningsmulighed.

I

forhold

til

dokumentationsgrundlaget ved sager om seniorførtidspension anføres det i forarbejderne til
lovforslaget, at: ”For målgruppen, der har en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet, vil der typisk
foreligge nødvendige oplysninger til dokumentation af arbejdsevnen i forhold til at klare kravene på
arbejdsmarkedet. For disse personer vil dokumentationen for en væsentlig og varig nedsættelse af
arbejdsevnen i højere grad foreligge end for personer, der alene har haft en svag eller sporadisk
tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er således ikke behov for at gennemføre fx arbejdsprøvning,
omskoling, revalidering mv.” 120
Ved tildeling af seniorførtidspension lempes kravene hermed til dokumentationen idet det
forudsættes, at der grundet den langvarige tilknytning til arbejdsmarkedet foreligger den nødvendige
dokumentation for at tildelingskriterierne er opfyldt, og der er således ikke behov for at gennemføre
f.eks. ressourceforløb.
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har behandlet 2 sager, hvor kommunen har givet afslag på
seniorførtidspension, og hvor udvalget ændrede sagerne og tilkendte seniorførtidspension.121 Her
kritiseres kommunerne for i deres afgørelser at lægge vægt på, at der er behov for yderligere afklaring
af arbejdsevnen. Det fremhæves, at der alene skal tages stilling til, om arbejdsevnen er væsentligt og
varigt nedsat i forhold til de erhverv, den pågældende vil kunne varetage, uden at der iværksættes
tiltag, der har til formål at udvikle arbejdsevnen. Det skal således ikke vurderes, om ansøgeren ville
være i stand til at udvikle sin arbejdsevne eller kunne blive i stand til at anvende sin restarbejdsevne
efter fx deltagelse i virksomhedspraktik, revalidering eller deltagelse i ressourceforløb, hvilket er et
krav i alle andre sager om førtidspension.
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Ved anlæggelse af en sag efter Lov om social pension § 17, stk.1, er det som nævnt et krav, at
arbejdsevnen er nedsat i forhold til ethvert erhverv. Ved vurderingen af, om arbejdsevnen er
tilstrækkelig nedsat, kan det jf. afgørelsen tillægges særlig betydning, hvis der er sammenhæng
mellem sygdomshistorikken og det forhold, at pågældende ikke længere kan arbejde. Det fremgår
ligeledes af afgørelsen, at det også kan tillægges betydning, hvad årsagen til arbejdsophør er, f.eks.
hvis personen er opsagt pga. sygdom. Hvis der fortsat findes behandlingsmuligheder, bemærkes det
i afgørelsen, at det i mange tilfælde vil betyde, at arbejdsevnen ikke umiddelbart kan anses for varig
nedsat i tilstrækkeligt omfang, før disse er udtømte.
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6. Betingelser for tilkendelse af fleksjob
Muligheden for at forsørge sig selv igennem et fleksjob skal også være udtømt inden
førtidspension kan tilkendes, jf. lov om social pension § 16, stk. 3, nr. 2. Bevilling af fleksjob kræver,
at borgeren har varige og væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen, der medfører at vedkommende
ikke

kan

opnå

eller

fastholde

beskæftigelse

på

det

ordinære

arbejdsmarked,

jf.

beskæftigelsesindsatsloven122 § 70.
Selvom kravet for fleksjob hele tiden har været en både væsentlig og varig begrænsning i
arbejdsevnen, er presset på selvforsørgelsesevnen også for denne gruppe blevet markant skærpet på
flere måder. Dels er det bestemt, at en bevilling på fleksjob er midlertidig og udløber efter 5 år,
hvorefter der igen skal tages stilling til om betingelserne er opfyldt. For personer under 40 år bevilger
jobcenteret dog efter det første fleksjob et permanent fleksjob, hvis det vurderes at arbejdsevnen
fortsat er nedsat i et omfang, så beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked ikke er en mulighed
samt betingelserne for fleksjob fortsat er opfyldt, jf. beskæftigelsesindsatsloven § 70 c.
Herudover er dokumentationskravet for de såkaldte fastholdelsesfleksjob, hvor den berettigede
fortsætter med at arbejde på den hidtidige arbejdsplads blevet skærpet, da det skal dokumenteres at
den pågældende har været ansat under de sociale kapitler mv. i mindst 12 måneder inden
fastholdelsesfleksjobbet kan bevilges jf. beskæftigelsesindsatsloven § 70 a, stk. 1, nr. 4.
Mest iøjnefaldende er det, at der med fleks- og førtidspensionsreformen fra 2013 blev indført
mulighed for at tilkende fleksjob til personer med en meget begrænset arbejdsevne, hvis der samtidig
er mulighed for at arbejdsevnen kan udvikles indenfor for en rimelig periode, jf.
beskæftigelsesindsatsloven § 70, stk. 2. Dette har bevirket, at personer med en aktuel nedsat og
minimal arbejdsevne, der kan udvikles, er berettiget til fleksjob og ikke som tidligere har ret til
førtidspension. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget at: ”En person, hvis arbejdsevne er
så varigt og væsentligt nedsat, at førtidspension ville være en mulighed, kan blive visiteret til fleksjob.
Det forudsætter dog, at kommunen vurderer, at personen trods sin aktuelle meget begrænsede
arbejdsevne, har mulighed for at udvikle arbejdsevne indenfor en rimelig periode.”123 Det fremgik
også klart, at formålet med reformen var at lempe kriterierne for visitation til fleksjob, men at dette
samtidig ville betyde, at betingelserne for tilkendelse af førtidspension blev skærpet.124
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Ændringen må dermed samlet ses som en skærpelse af varighedskriteriet i forhold til mulighederne
for at udvikle arbejdsevnen.
Tilskudsreglerne blev også ændret, idet det nu ikke længere er muligt at udbetale tilskud til
arbejdsgiver. I stedet får den fleksjobansatte løn fra arbejdsgiver for det arbejde der rent faktisk
udføres, og modtager derudover et løntilskud fra kommunen. Tildelingskriterierne består dog
uændrede og afgørende for tilkendelse af fleksjob er den varige begrænsning af arbejdsevnen, dog
med den tilføjelse at arbejdsevnen også er væsentligt begrænset jfr. beskæftigelsesindsatsloven § 69,
stk. 1.125
6.1. Fleksjob til personer med en meget begrænset arbejdsevne
I principafgørelse 25-14126 er der afgjort 2 sager, der begge illustrerer grænsedragningen mellem
fleksjob og førtidspension og dermed relaterer sig til varighedskriteriet i forhold til muligheden for
arbejdsevnens udvikling. I begge sager gav kommunen afslag på førtidspension med henvisning til at
arbejdsevnen kunne udvikles i et fleksjob, på trods af at arbejdsevnen blev vurderet minimal i begge
sager.
Sag 1 i principafgørelse 25-14 omhandler en person, som led af depression og emotionel ustabil
personlighedsstruktur. På baggrund af deltagelse i et praktikforløb med arbejdsopgaver i form af
lettere rengøring og piccolineopgaver, blev arbejdsevnen opgjort til en effektiv arbejdstid på 2 timer
om ugen med et fremmøde på 30 minutter dagligt. Ankestyrelsen fandt at arbejdsevnen kunne anses
for meget begrænset, men vurderede samtidig at der var mulighed for at arbejdsevnen kunne udvikles,
således arbejdsindsatsen kunne øges indenfor en rimelig periode.
Ankestyrelsen lagde vægt på praktikforløbet, som havde påvist en arbejdsevne på ca. 2 timer
ugentligt, samt det faktum at der ikke havde været problemer med at udføre opgaverne rent praktisk.
Der blev i øvrigt lagt vægt på mødestabiliteten i praktikforløbet, samt at der var udvist stor evne og
vilje til at forstå og udføre opgaverne. Det konkluderes i afgørelsen: ”På den baggrund er det vores
vurdering, at det ikke er udelukket, at din arbejdsevne kan udvikles, hvis der med stor støtte fra
kommunen, herunder mentorstøtte, etableres et fleksjob til dig indenfor en overskuelig tid med
strukturerede opgaver og fast (meget begrænset) arbejdstid. Derved vil du få sikkerhed og tryghed,
der kan give plads til udvikling.”
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Det kan indledningsvis konstateres at afgørelsen vægtlægger systemhensyn fremfor borgerhensyn, da
afgørelsen på ingen måde falder ud til fordel for borgeren.127 Herudover kan afgørelsen kritiseres for
overvejende at være præget af en forenklet og teknisk argumentation.
Kirsten Ketscher kritiserer overordnet socialretlig praksis, og især ankestyrelsespraksis, for at være
præget af en forenklet teknisk argumentation og en retlig begrebsdannelse, som ofte tager et
forvaltningsretligt udgangspunkt. På den måde bliver den enkeltes retsstilling et biprodukt som led i
fastlæggelsen af myndighedernes kompetence.128 Fokus på den enkeltes individuelle sociale
rettigheder, vil efter Ketschers vurdering, i vidt omfang være et opgør med den forvaltningsretlige
tradition, da flere forvaltningsretlige principper bærer præg af myndighedsvenlighed.
Peter Vangsgaard kritiserer også Ankestyrelsen i den konkrete afgørelse for at formulere sin
begrundelse på et temmelig abstrakt niveau.129 Han påpeger, at der rimeligt argumenteres for, at der
skal være et udviklingspotentiale, som bygger på en kombination af borgerens gode vilje,
mulighederne i en mere fast aftale om rammerne for arbejdet samt en vis behandlingsmulighed. Han
præciserer dog ret sigende følgende; ”I forhold til målet er det imidlertid mere end uklart, hvorledes
2 timers effektivt arbejde om ugen – under de betingelser som nævnt – kan øges til godt det 6 dobbelte
indenfor en rimelig tid.”130 Med dette citat illustreres det, hvordan målet om selvforsørgelse synes
helt urealistisk.
Ankestyrelsen finder det tilstrækkeligt at konkludere, at det ikke kan udelukkes, at arbejdsevnen kan
udvikles med stor støtte fra kommunen, hvor det eneste konkrete tiltag der nævnes for at opnå målet,
er mentorstøtte. Formuleringen; ”det kan ikke udelukkes” behøver dermed ikke referere til andet end
en mikroskopisk chance, og ræsonnementer, der i sidste ende hviler på en sådan vurdering, forankrer
ikke indsatsen i et passende hensyn mellem mål og midler.131 Vangsgaard konkluderer;
”Konklusionen må være, at mål-middel-relationen skal imødekommes så vidt, at kommunen ikke i
argumentationen for at iværksætte endnu en udviklingsforanstaltning, imod borgens ønske, skal
kunne basere sig på en rent abstrakt argumentation.”132
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Det er også påfaldende at Ankestyrelsen slet ikke forholder sig til risikoen for, at den
helbredsmæssige tilstand kan forværres ved en fortsat udviklingsproces. I den konkrete sag lider
borgeren bl.a. af psykiske problemer i form af depression og en emotionelt ustabil
personlighedsstruktur, og det er således nærliggende at forestille sig at et yderligere udviklingspres
kan risikere at forværre den helbredsmæssige tilstand, og dermed kollidere med retten til værdighed.
Sag 2 vedrørte en borger med rygproblemer, der påvirkede arbejdsevnen i en sådan grad, at
arbejdstiden var 40 minutter om ugen, eller 13,3 minutter pr. dag. Ved afgørelsen blev der lagt vægt
på, at der forsat var mulighed for behandling med medicin og rygtræning, og det dermed ikke kunne
udelukkes, at arbejdsevnen kunne udvikles. Ankestyrelsen fandt på den baggrund, at borgeren skulle
tilkendes fleksjob på få timer om ugen og dermed ikke kunne tilkendes førtidspension.
Sagen er bemærkelsesværdig, da der er tale om en særdeles lav ugentlig arbejdstid. Det fremgår også,
at der ikke var enighed i afgørelsens udfald. En mødedeltager mente, at der burde tages hensyn til
fagforbundets udtalelse i sagen. Fagforbundet havde i deres klage over afgørelsen lagt vægt på den
meget begrænsede arbejdsevne på ca. 40 minutter pr. uge, og mente at arbejdsevnen var så ubetydelig
i ethvert erhverv, at arbejdsevnen ikke kunne række til et fleksjob og at kommunen derfor burde
indstille til førtidspension. Uenigheden i afgørelsen udtrykker forskellige tendenser, hvor flertallet
efter min vurdering er udtryk for en vigende tendens, men hvor den uenige mødedeltager må sige at
pege fremad mod en øget vægtlægtning på hensynet til det enkelte menneskes rettigheder og bevaring
af retten til værdighed og integritet.
Overordnet kan det konstateres, at betingelser for tilkendelse af førtidspension med indføring af fleksog førtidspensionsreformen er blevet stadigt snævrere i takt med at selvforsørgelsesprincippet er
blevet tydeligere. Ifølge Vangsgaard kan ressourceoptimeringsværdien i konkurrencestaten dermed
siges at have fået større gennemslagskraft. Denne ressourceoptimeringsværdi, fremmer en
udviklingstænkning, som hvis den afkobles fra socialrettens indlejrede værdier, kan føre til
iværksættelse af udsigtsløse udviklingstiltag, hvor udviklingspotentialet dog for længst burde være
opgivet. ”Udviklingspotentialet kan så at sige udvikle sit eget udviklingspotentiale, der indebærer, at
ethvert potentiale skal søges realiseret, uanset hvor spinkelt det er.”133
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6.2. Fleks- og førtidspension på kollision med retten til værdighed og integritet
Reglerne på fleks- og førtidspensionsområdet har som tidligere omtalt givet anledning til en
ophedet debat, og især diverse medlems- og handicaporganisationer har givet udtryk for kritik af de
skærpede regler samt deres kollision med retten til værdighed og integritet.
Især ændringen af fleksjobordningen kritiseres i flere høringssvar. Danske Handicaporganisationer
(DH) skriver således i deres høringssvar af den 24. september 2012;
”DH (er) markant modstandere af reformen af fleksjobordningen. Udover at gøre op med hjørnestene
i dansk handicappolitik – kompensations- og ligebehandlingsprincipperne – er reformen en massiv
forringelse af mulighederne for, at mennesker med handicap kan realisere retten til at være
selvforsørgende ved et arbejde på ligeværdige vilkår. Reformens elementer vil ramme mennesker med
handicap og som følge heraf nedsat arbejdsevne urimeligt hårdt – økonomisk og på deres
værdighed.”134
Dansk Socialrådgiverforening kritiserer også overordnet reformen på fleksjobområdet, og skriver
således i deres høringssvar; ”Dansk Socialrådgiverforening finder som tidligere nævnt ikke, at der er
nogen socialfaglige forbedringer at finde i reformen af fleksjob, som vi klart betragter som en
besparelsesreform.”135 De fremhæver, at det meste af fleksjobreformen beror på den fejlagtige
antagelse om, at personer med en varig og væsentligt nedsat arbejdsevne vil kunne arbejde mere, hvis
de får et økonomisk incitament til dette. De mener i den sammenhæng, at borgere som kun kan arbejde
to timer om ugen, ikke kan forsørge sig selv ved at arbejde, og derfor bør tilkendes førtidspension.
De anlægger dermed et væsentligt menneskeretligt perspektiv og et beskyttelseshensyn til den
enkelte.
PTU, som er en landsforening af polio-, trafik-, og ulykkesskadede udtrykte bekymring for den
meget ensidige fokusering

på arbejdsevnen

allerede i forbindelse med høringen af

førtidspensionsreformen tilbage fra 2003. I deres høringssvar fra den 5. januar 2001 henviser
foreningen til FN’s standardregler om lige muligheder for handicappede og påpeger, at mennesker
med handicap også har ret til et privatliv med fritidsaktiviteter udover et liv på arbejdsmarkedet;
”FN’s standardregler om lige muligheder for handicappede er udtryk for den grundtanke, at
handicappede borgere skal kunne deltage i samfundslivet på alle områder.
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Dette betyder bl.a. at der skal være overskud til at kunne klare dagligdagen med personlig pleje og
hygiejne, indkøb, madlavning og evt. børnepasning, (…) Desværre ser vi en stigende tendens til, at
netop sådanne aktiviteter bruges til at konstatere, at borgeren så også kan påtage sig et arbejde og
dermed ikke er berettiget til førtidspension.”
Med dette citat understreges den grundlæggende rettighed til privatliv for mennesker med handicap,
og cementerer at mennesker med handicap har ret til et værdigt liv udover at arbejde. I foreningens
høringssvar til den nuværende reform dateret den 11. september 2012 udarbejdet af Holger
Kallehauge, rejses en række spørgsmål til de juridiske aspekter af reformen og dens konsekvenser;
”FN's konvention om de rettigheder, mennesker med handicap har, er jo ratificeret af Danmark og
en del af vore internationale forpligtelser. Konventionen skal selvsagt overholdes også ved en reform
som den, der nu er i høring”, påpeger han.136 Han konkluderer, at reformens målsætninger og
konsekvenser er modstridende, og at reformen skaber, snarere end fjerner barrierer til
arbejdsmarkedet for mennesker med funktionsnedsættelser, og dermed ikke opfylder målsætningerne
i FN’s Handicapkonvention.
Muskelsvindfonden har i et skriftligt tillæg til foreningens foretræde for Folketingets
Beskæftigelsesudvalg den 21. november 2012 også udtrykt deres skepsis særligt i forhold til
sondringen mellem mulighederne for at blive tildelt fleksjob og førtidspension, og påpeger at personer
med muskelsvind og lignende handicaps selv med en ganske ubetydelig restarbejdsevne, vil få
særdeles svært ved at få tilkendt førtidspension. De pointerer; ”Fra nu af bliver logikken ' jo større
handikap, desto mindre løn'. Konkret betyder det, at hver gang vi med muskelsvind lider endnu et
fysisk tab - f.eks. evnen til at skrive eller trække vejret selv – så skal vi samtidig indstille os på at blive
fattigere. Tidligere tog førtidspension over, når muskelsvindet blev for omfattende. Men med fleksjob
på ned til 2 timer er der ikke længere en nedre grænse for, hvor fysisk dårlig vi kan blive, før et
økonomisk sikkerhedsnet træder til. For man vil altid kunne argumentere for, at et normalt begavet
menneske kan arbejde 2 timer om ugen. Selv de af vores medlemmer, der kun kan kommunikere med
øjnene, kunne nok skrive en tekst svarende til 2 timers arbejde.”137
Tilsammen illustrerer ovenstående citater fra høringssvarene til lovgivningen, hvordan foreningerne
oplever, at de nuværende regler kolliderer med den enkeltes ret til integritet og værdighed.
Spørgsmålet er, om de ændrede regler af fleksjobordningen, er foreneligt med grundloven.
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Høringssvar fundet på høringsportalen; https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/15978 Tilgået den 2. maj 2019
Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53; Muskelsvindsfonden (bilag 26) (Skriftligt tillæg til Muskelsvindfondens
foretræde for Folketingets Beskæftigelsesudvalg onsdag 21. november 2012 kl. 9.45): Debatindlæg i Politiken, søndag
den 20. maj 2012
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6.3. Minifleksjob i strid med grundloven
Formålet med grundlovens (GRL) § 75, stk. 2, er som beskrevet i afsnit 3, at sikre en
grundlæggende forsørgelse til den enkelte, når evnen til selvforsørgelse svigter. Den eksplicitte
betoning af selvforsørgelsesprincippet i lovgivningen medfører dog ofte den problematiske retlige
konsekvens, at der sker en udelukkelse og en marginalisering af svage grupper, som det sociale
system i øvrigt er sat i verden for at beskytte. Dette sker når disse grupper udsættes for en
selvforsørgelsesforventning, som de ikke er i stand til at opfylde, eller når forsørgelseskravet antager
urimelige former. Der er således tale om et udtalt jobfærdsprincip, som håndhæves overfor den
enkelte, og som kolliderer med retten til værdighed og integritet, og derfor er i strid med GRL § 75,
stk. 2.
I GRL § 75, stk. 2 er der som tidligere anført anvendt en juridisk forpligtende terminologi; ”er
berettiget til hjælp fra det offentlige”. At der er hjemlet et egentlig retskrav på hjælp, må begrænse
muligheden for at fastsætte betingelser for hjælpen. Herudover kan der fastlægges to grundlæggende
fortolkningshensyn

bag

bestemmelsen,

dels

et

humanistisk

princip

og

et

menneskerettighedsprincip.138 Med menneskerettighedsprincippet menes, at bestemmelsen hviler på
hensynet til den enkeltes ret til beskyttelse af sin værdighed og integritet, som tidligere gennemgået
også ligger bag mange af Danmarks konventionsmæssige forpligtelser, og som er beskyttet i EU’s
charter om grundlæggende rettigheder. Grundlovens bestemmelse må derfor fortolkes med baggrund
i disse forpligtelser. Den der ikke kan forsørge sig selv, kan dermed gøre en forsørgelsesret gældende
mod det offentlige, der muliggør at den pågældende kan leve et værdigt liv.
Det fremgår af ordlyden i GRL §75, stk. 2, at retten til offentlig hjælp er subsidiær i forhold til
pligten til efter evne at forsørge sig selv. Dette er også fremhævet i Østre Landsrets bemærkninger i
U2006.770H. Her fastslår landsretten om GRL § 75, stk. 2, at lovgivningsmagten er forpligtet til at
indføre/opretholde en lovgivning, der sikrer hjælp fra det offentlige til personer, der lever op til
betingelserne i bestemmelsen, og om rimeligheden af det tilbudte aktiveringsarbejde udtaltes:
”Aktiveringstilbuddet var endvidere rimeligt, bl.a. i den forstand, at sagsøgeren magtede at udføre
arbejdet, og kravet om deltagelse i aktivering som betingelse for opnåelse af kontanthjælp var sagligt
begrundet, idet det havde til formål at forbedre sagsøgerens muligheder for selvforsørgelse.”
Landsretten vurderede således, at der ikke var konkrete, f.eks. helbredsmæssige forhold hos sagsøger
selv, som gjorde tilbuddet urimeligt, og at tilbuddet ikke i sig selv var formålsløst.
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Om bestemmelsens to grundlæggende hensyn, se Kirsten Ketscher; Socialret (2014) s. 223
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Landsretten fandt, at tilbuddet til sagsøgeren ”Udover muligheden for at erhverve færdigheder, som
sagsøgeren ikke havde i forvejen, indebar tilbuddet, at sagsøgeren kunne vedligeholde og/eller
genoptræne almindelige færdigheder og arbejdsvaner af betydning for hans muligheder for at komme
i ordinær beskæftigelse.” Det fremgår således for det første, at domstolene for så vidt angår andre
individer end sagsøger ikke nødvendigvis var kommet til samme resultat – f.eks. hvad angår personer,
som måtte være aktivitetsparate og have andre problemer end arbejdsløshed. For det andet er det i
dommen et centralt spørgsmål, hvorvidt tilbuddet om aktiveringer er fremmende for
selvforsørgelsesevnen.
Tilbud om fleksjob på meget en meget lav ugentlig arbejdstid er ikke beskæftigelsesfremmende
tilbud, der lever op til det rimelighedskriterium, som anlægges i U2006.770H. Dette skyldes at der
ikke er tale om et tilbud, som er fremmende for selvforsørgelsesevnen. Det er en forudsætning for
bevilling af minifleksjob, at der er (en hypotetisk) mulighed for at udvikle arbejdsevnen over tid, men
denne udvikling vil realistisk aldrig føre til selvforsørgelse.
Arbejds- og aktiveringskrav ved vurderinger af arbejdsevnen er vigtige i afgørelsen om
grundlovsbeskyttelsens omfang. Arbejdskravet eller jobfærdskravet skal således både afgrænses i
forhold til tilbuddet, da dette skal opfylde et rimelighedskrav, og i forhold til den enkeltes individuelle
forhold, såsom helbredstilstand, alder, forudsætninger mv. Jobfærdskrav eller aktiveringskrav som
ikke indeholder et erhvervsmæssigt sigte, men f.eks. lægger vægt på målsætningen om øget
livskvalitet rejser problemer i forhold til GRL § 75, stk. 2.
Afslag på at udføre arbejde, der ikke peger frem mod selvforsørgelsesforbedringer, kan derfor ikke
medføre at den enkelte mister retten til hjælp efter grundloven. Den konkrete udmøntning af kravet
om selvforsørgelse skal have en realistisk karakter.
Ordlyden i 2. led i bestemmelsen; ”….dog mod at underkaste sig de forpligtelser, som loven herom
påbyder” synes umiddelbart at indebære, at hjælpen kan betinges af, at modtageren opfylder enhver
forpligtelse, som måtte være fastsat i loven. Dette led sigter dog til det, der tidligere blev benævnt
”fattighjælps retsvirkninger”, som på tidspunktet for grundlovens vedtagelse var forbundet med
modtagelsen af fattighjælp.139 Den citerede del af bestemmelsen er dermed en del af udmålingsreglen
og ikke en del af tildelingsreglen, og forpligtelserne vedrører altså retsfølgen og ikke retsfaktum.

139

Dette betød tab af valgret og valgbarhed ved offentlige valg, restriktioner ved ægteskabsindgåelse mv. Resterne af en
sådan regulering blev afskaffet i 1965 med revision af forsorgsloven.
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Grundlovens betingelser er alene, at man udnytter sin selvforsørgelsesevne, og der er dermed ikke
hjemmel til at fastsætte yderligere betingelser for ret til forsørgelseshjælp.140 Henrik Zahle afviser
denne fortolkning, og mener at forpligtelser kan være et aktivitetskrav.141 Ketcher anser dog dette for
betænkeligt, hvis kravet ikke kobles til selvforsørgelsesevnen. Ketscher henviser til forarbejderne i
aktivlovens dagældende § 13142, hvor det siges at meningsløse og ukvalificerede aktiveringstilbud
ikke opfylder lovens rimelighedskrav, og tilføjer at aktivitetskravet også skal fortolkes konformt med
menneskerettighedskonventions artikel 4 om forbud mod tvangs- og pligtarbejde.143
Grundloven sætter dermed grænser for hvilke betingelser, der kan opstilles for at modtage hjælp.
Retten til hjælp er tæt knyttet til den manglende evne til selvforsørgelse, hvorfor evnen- og viljen til
at arbejde derfor ofte vil blive en central problemstilling for retten til offentlig forsørgelse. Der vil
dog altid være en gruppe borgere, som ikke er i stand til at arbejde, men heller ikke opfylder
betingelserne for førtidspension. Jobfærdskrav skal dermed have et selvforsørgende sigte, og må ikke
blot være disciplinerende efter en ”noget for noget” tankegang.144 Etablering af virksomhedspraktik
med nytteindsats (de såkaldte nyttejob) er ligeledes et fænomen, som kan give grundlovsproblemer,
da disse jobs gives med det formål, at personen skal arbejde for sin ydelse. 145
Grundlovens alder kombineret med dens funktion som ramme for et omskiftende politisk, retligt og
socialt system, skaber behov for en løbende fortolkning og tilpasning i overensstemmelse med
samfundsudviklingen og samtidens politiske og sociale behov; en dynamisk fortolkningsstil.
Det antages i teorien at grundlovens forarbejder og omstændighederne ved dens tilblivelse kun bør
tillægges begrænset betydning som fortolkningsbidrag, hvis reale hensyn taler for en afvigende
fortolkning, hvilket særligt gælder hvis bestemmelsen er gammel. 146
Et markant eksempel på en dynamisk fortolkning af grundloven er GRL § 73 om ejendomsretten,
som både i teori og praksis er blevet tilpasset den politiske og sociale samfundsudvikling, både hvad
angår de beskyttede økonomiske interesser og begrebet ekspropriation.147
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Se Kirsten Ketscher; Socialret (2014) s. 231 og Kirsten Ketscher i; Danmark Riges grundlov med kommentarer (2006)
Henrik Zahle (red.) s. 517
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Se Henrik Zahle; Dansk forfatningsret bd. 3 (2003) s. 220 jfr. Kirsten Ketscher i; Danmark Riges grundlov med
kommentarer (2006) Henrik Zahle (red.) s. 517
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FT 1996-97, tillæg A sp. 5044ff
143
Kirsten Ketscher i; Danmark Riges grundlov med kommentarer (2006) Henrik Zahle (red.) s. 517
144
Kirsten Ketscher; Socialret (2014) s. 234
145
Se Jesper Lindholm og John Klausen; Social-og menneskeretlige perspektiver om »nytteindsats« U.2016B.311
Artiklen konstaterer at det er muligt for individer at prøve ved domstolene, hvorvidt nytteindsatsordningen i konkrete
tilfælde kan være i modstrid med grundlovens § 75, stk. 2, om retten til forsørgelse.
146
Se Jens Elo Rytter om grundlovsfortolkning i; Grundloven – Danmarks Riges Grundlov med kommentarer. Henrik
Zahle (red.) s. 81
147
Se Kirsten Ketscher; Socialret (2014) kapitel 9 om sociale ydelsers beskyttelse som ejendomsrettigheder
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Med en dynamisk fortolkningsstil bliver international og fremmed national ret en naturlig
inspirationskilde ved fastlæggelse af en tidssvarende grundlovsfortolkning. Danmarks internationale
forpligtelser

på

menneskerettighedsområdet,

især

EMRK

med

tilhørende

praksis

fra

Menneskerettighedsdomstolen kan dermed få særlig betydning for fortolkningen af grundlovens
rettighedsbestemmelser.148
6.4. Sammenfatning
Med den seneste reform af førtidspension og fleksjob, som trådte i kraft 1. januar 2013, er der tale
om en særdeles kraftig stramning af førtidspensionsområdet. Nu er personer under 40 år stort set
afskåret fra at få førtidspension, og betingelserne for at få førtidspension er i det hele taget blevet
skærpet. Det sidste hænger sammen med ændringerne i reglerne om fleksjob, hvor der nu er mulighed
for at etablere minifleksjobs til personer med en allerede dokumenteret varig og væsentlig begrænset
arbejdsevne. Kravene til udvikling af selv det mindste (arbejds-) potentiale er blevet større og den
processuelle regulering samt dokumentationsgrundlagets karakter, omfang og tilvejebringelse er
blevet skærpet. Samtidig er der tilkommet flere forsørgelsesretlige- og beskæftigelsesretlige
indsatser.149
I forbindelse med vurderinger af personer med en varig og væsentlig og aktuelt meget begrænset
arbejdsevne, bliver spørgsmålet hvordan det fortsat sikres, at vurderingen bevarer sin forankring i
lovgivningens formålsrationalitet, og dermed det værdigrundlag som ligger til grund for loven.
Vurderinger der integrerer disse hensyn må ikke miste målet, og hermed selvforsørgelsen af syne
ligesom den vej, der skal føre dertil må kunne afklares indenfor en rimelig tid. På den måde må målet
ikke være urealistisk. Jo mere abstrakt at målet må beskrives, på grund af den allerede erkendte
arbejdsevnebegrænsning samt øvrige ringe ressourcer, jo mere må tale for, at det må være åbenbart
formålsløst at iværksætte yderligere udviklingsforsøg. Yderligere udviklingsforsøg i sådanne tilfælde
som ovenfor illustreret kolliderer med retten til værdighed og integritet, og må siges at være i strid
med GRL § 75, stk. 2.

148
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Se fra retspraksis UfR 1999 1798 H, hvor Højesteret inddrog EMRK artikel 11 ved fortolkningen af GRL § 79
Peter Vangsgaard kalder det ”ressourceoptimeringspakker” i Det socialretlige kompleksitetskort s. 264ff
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7. Jobfærdskrav på kollision med retten til integritet og værdighed
I dette afsnit introduceres stigmatiseringsbegrebet i en retlig kontekst med henblik på at analysere
to domme, hvor to kvinder med svær overvægt fik afslag på deres ansøgning om førtidspension i
kommunen, og dermed oplevede et rettighedstab. Begge sager angår jobfærdskrav, som går tæt på
kvindernes livsstil, hvorfor afsnittet danner grundlag for en belysning af risikoen for
menneskerettighedskrænkelser i form af stigmatisering og diskrimination i det sociale system.
7.1. Stigmatisering som retligt begreb
Der findes evidens for, at især personer med overvægt oplever at blive udsat for stigmatisering
og diskrimination, og at der i vores samfund ofte eksisterer negative holdninger overfor personer mod
overvægt.150 Overvægt betragtes ofte som en tilstand, som den enkelte selv er ansvarlig for og dermed
selv har mulighed for at ændre på. I modsætning til diskriminationsbegrebet har stigmatisering dog
ikke haft samme opmærksomhed i en retlig kontekst, selvom begreberne dog er tæt relaterede.151
Antagelser og fordomme er en grundlæggende del af diskriminationsfiguren. Stereotypisering,
distancering og dermed risikoen for statustab vil ofte bane vejen for diskrimination, hvorfor
stigmatisering er interessant at belyse i forlængelse heraf.
Stigmatisering betegnes inden for samfundsvidenskaben som et begreb, der anvendes i forbindelse
med beskrivelse af social afvigelse. Sociologen Erving Gofman beskriver stigmatisering som en
proces, der dehumaniserer, nedværdiger og nedgør mennesker fra en bestemt gruppe. Goffman
beskriver, hvordan stigmatisering reducerer personen from a “whole and usual person to a
discounted, tainted one.” Goffman fremhæver, at den stigmatiserede reduceres til at være ”ikkemenneske” ved at beskrive konsekvensen af stigmatisering således: ”the person with the stigma is
not quite human”.152
Sociologerne Bruce Link og Jo Phelan inddrager statustab og diskrimination i stigmabegrebet, og
beskriver stigma som en proces, hvor ”labelling, stereotyping, separation, status loss and
discrimination co-occur in a power situation that allows the components of stigma to unfold.” 153
Menneskeretten og EU-retten bidrager hver især med væsentlige aspekter til at indkredse
stigmatiseringsbegrebet i en retlig sammenhæng.
150

Se Rebecca M. Puhl and Chelsea A. Heuer (2009); The Stigma of obesity: a review and update s. 941-964.
Heraf fremgår det at prævalensen af diskrimination grundet overvægt er steget med 66% i USA over de seneste 10 år
151
Mette Hartlev; Stigmatization as a public health tool against obesity – a health and human rights perspective (2014)
ss. 365-386
152
Erving Goffman; Stigma. Notes of the Management of Spoiled identity (1984) s. 13-15
153
Bruce Link and Jo Phelan; Conceptualizing Stigma (2001)
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FN’s kvindekonvention nævner direkte stereotypiseringsforbuddet i sammenhæng med
afskaffelsen af diskrimination af kvinder i konventionens artikel 5a. I EU’s beskæftigelsesdirektiv154
defineres chikane som diskrimination, hvis en; ”uønsket adfærd finder sted med det formål eller den
virkning at krænke en persons værdighed og skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende
eller ubehageligt klima” jf. artikel 2.3. Denne definition sætter fokus på det menneskeretlige aspekt
om respekt for den enkeltes værdighed, som en bekæmpelse mod stigmatisering.
Stigmatisering er også blevet synliggjort i EU retlig kontekst af generaladvokat Kokott i hendes
indlæg i sagerne Belov155 og CHEZ Razpredeleine Bulgaria AD.156 I sagerne fremhæver Kokott
risikoen for stigmatisering af en etnisk gruppe som et element, der skal indgå i vurderingen af hvorvidt
placering af elmålere som udgjorde indirekte diskrimination, men kunne være objektivt begrundet i
et legitimt formål, alligevel måtte betragtes for vidtgående overfor de berørte borgere.
Domstolens afgørelse henviser til risikoen for stigmatisering i præmisserne 83-87, hvoraf det fremgår;
”For det første kan den ufordelagtige karakter af den behandling, som følger af den omtvistede
praksis for de beboere – for størstedelens vedkommende af romaoprindelse – som bor i den
omhandlede bydel, ikke bestrides, henset til såvel den enorme vanskelighed, endog umulighed, der
for de pågældende er forbundet med at aflæse deres elmålere med henblik på at kontrollere deres
elektricitetsforbrug, som den stødende og stigmatiserende karakter af denne praksis, som allerede er
nævnt i denne doms præmis 84.”157
Catharina de Alberqueque, som er FN’s tidligere Special Rapporteur for rent drikkevand og
sanitære forhold, har bidraget med at udvikle stigmatiseringsbegrebet. Hun fremhæver i en rapport til
FN’s menneskerettighedsråd, at stigma ikke alene er tæt relateret til diskriminationsbegrebet, men
også til andre menneskerettighedskrænkelser, og heraf i særlig grad respekten for den menneskelige
værdighed, forbuddet mod inhuman og nedværdigende behandling og retten til privatliv.
Hun pointerer at stigmatisering er grundlaget for en række menneskerettighedskrænkelser, og at der
dels er brug for at adressere disse krænkelser, når de har fundet sted, men også at forholde sig
proaktivt til de sociale mekanismer og årsager, som understøtter stigmatisering og dermed muliggør
menneskerettighedskrænkelser.

154

Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn
til beskæftigelse og erhverv
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Forslag til afgørelse fra Generaladvokat J. Kokott, den 20. september 2012, sag C-394/11, Valieri Hariev Belov,
ECLI:EU:C:2012:585
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Forslag til afgørelse fra Generaladvokat J. Kokott, 12. marts 2015, sag C-83/14, CHEZ Razpredelenie Bulgaria AD
mod Komisia za zashtita ot diskriminatsia, ECLI:EU:C:2015:480.
157
C-83/14, CHEZ Razpredelenie Bulgaria AD mod Komisia za zashtita ot diskriminatsia para. 87

45

Hun formulerer det således;” Stigma plays an insidious role in perpetuating, justifying and ultimately
creating impunity for human rights violations.”158
7.2. Stigmatisering af overvægtige i sager om førtidspension
To sager fra retspraksis kan illustrere de livsstilskrav der stilles til mennesker i det sociale system,
og som understøtter stigmatisering og muliggør risikoen for menneskerettighedskrænkelser. I det
følgende behandler jeg to sager, hvor kvinder med svær overvægt fik afslag på førtidspension og
illustrerer hvordan sagerne kan indgå i en stigmatiseringskontekst. Herudover vedrører sagerne
grænsen for den personlige frihed, og dermed retten til integritet og værdighed.
Den første dom er en utrykt landsretsdom fra 2014159, som handler om en kvinde der havde været
svært overvægtig det meste af sit liv. Hun havde arbejdet som social- og sundhedsassistent i 23 år,
inden hun blev sygemeldt grundet en arbejdsrelateret diskusprolaps. Kvinden kunne ikke arbejde
grundet sin diskusprolaps i et arbejde med mange tunge løft, og blev senere opsagt grundet sygdom.
Det blev vurderet, at en rygoperation potentielt kunne forbedre hendes arbejdsevne, men det var ikke
lægefagligt forsvarligt at operere, før kvinden havde tabt sig ca. 30 kilo. Kvinden havde flere gange
forsøgt at tabe sig uden held, og havde taget imod hjælp fra et kommunalt vægttabsforløb uden det
ønskede resultat. Kvinden fik afslag på førtidspension, da hendes arbejdsevne ikke kunne vurderes,
da der fortsat forelå behandlingsmuligheder i form af rygoperation. Man mente samtidig at kvinden
burde kunne tabe sig så meget, at operationen kunne gennemføres. Kommunens afgørelse blev anket
til Beskæftigelsesankenævnet, og derefter indbragt for byretten og senere anket til Vestre Landsret,
dog uden at kvinden fik medhold.
Den anden dom160 handler om en kvindelig flygtning fra Sri Lanka med svær overvægt, som i 10
år havde været beskæftiget som rengøringsassistent. Kvinden oplevede pludselig en betydelig
vægtstigning i forbindelse med at hun fik diagnosticeret for lavt stofskifte, og hun blev sygemeldt
grundet åndedrætsproblemer samt smerter i arme og ben, og senere opsagt grundet sygdom.
Kvinden havde flere gange forsøgt behandling for hendes overvægt både ved diætist og praktiserende
læge, dog uden varig effekt. Kvinden søgte om førtidspension, men fik afslag med henvisning til, at
der ikke var dokumenteret en varig nedsat arbejdsevne.
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Catharina de Albuquerque, Report of the Special Rapporteur on the human right to safe drinking water and sanitation;
Stigma and the realization of the human rights to water and sanitation, A/HRC/21/42, 2012.
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Vestre Landsrets dom af 5.februar 2014 i sagen V.L. B-3159-12
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Se Sagen i UfR 2016.1319V
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Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede afgørelsen, og lagde vægt på, at kvindens gener skyldtes
hendes betydelige overvægt, samt det forhold at der ikke var dokumenterede helbredsmæssige
forhold, der kunne forklare det pludselige fald i funktionsniveau.
Kvinden indbragte sagen for byretten i Randers, og der blev i den forbindelse indhentet en udtalelse
fra Retslægerådet. Retslægerådet vurderede, at kvindes gener kunne forklares ved hendes svære
overvægt, idet det dog var uafklaret, om hendes åndenød alene kunne tilskrives overvægten, eller om
hun havde en lungesygdom. Det blev dog samtidig anført at der ikke er ”…evidens for, at
livsstilsintervention kan medføre et varigt vægttab af den størrelse, der kan forbedre sagsøgers
funktionsniveau”, og at hendes overvægt derfor måtte betegnes som en varig lidelse. 161
Byretten stadfæstede Beskæftigelsesankenævnets afgørelse trods Retslægerådets udtalelse med
henvisning til, at der var konstateret en sammenhæng mellem kvindens overvægt og symptomer, og
at der ikke var; ”tilstrækkeligt grundlag for at statuere, at sagsøger ikke ved en relevant egen indsats
eller behandling skulle have haft en realistisk mulighed for et betydeligt vægttab.”
Sagen blev indbragt for Vestre Landsret, som kom til et andet resultat, idet Landsretten fandt det
godtgjort, at kvindens arbejdsevne som følge af generne forårsaget af hendes betydelige overvægt
varigt var nedsat i et sådant omfang, at hun ikke ville være i stand til at blive selvforsørgende ved
indtægtsgivende arbejde. I modsætning til byretten lagde landsretten vægt på Retslægerådets
udtalelse om, at der ikke var evidens for, at en livsstilsintervention kunne medføre et varigt vægttab
af en størrelse, som kunne forbedre hendes funktionsniveau.162
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Se Retslægerådets besvarelse af spørgsmål 1 og spørgsmål J.
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7.3. ”Blaming the victim-phenomenon” – en diskurs i førtidspensionssager
De to sager har en række fællestræk, som kan pege i retning af en fælles diskurs om kvindernes
eget ansvar og egen skyld i deres overvægt og dermed deres nedsatte arbejdsevne. I begge sager ses
det, at man er optaget af om overvægten kan relateres til en sygdom. Det fremhæves således i begge
sager, at overvægten ikke er forårsaget af ”egentlig sygdom”. I begge sager henvises til, at der ikke
er påvist medicinske eller fysiologiske årsager til at kvinderne ikke skulle kunne tabe sig, og det
dermed er i kvindernes egen magt at tabe sig og vende tilbage på arbejdsmarkedet. Der bliver i begge
sager dermed skabt et stereotypt billede af overvægtige, som dovne og uden karakterstyrke.
Trods Retslægerådets udtalelse om, at der ikke er evidens for, at man ved behandling kan opnå det
nødvendige og varige vægttab, fastholdes den stereotype opfattelse, og man kan sige, at der er tale
om et ”blaming the victim-phenomenon”.163 Timo Makkonen beskriver det således;” Discrimination
by its very nature leads, on the long run, to socioeconomic differences between people. The general
public is however often blind to the real causes of these differences, and tend to use these differences
as a proof of inferiority or some other defect on the part of the victims (blaming the victimphenomenon), thus reinforcing existing stereotypes, which reinforce discrimination, and so on.”
Afgørelserne i sagerne bidrager til at cementere en stereotyp opfattelse af overvægtige, og det
bidrager samtidig til stigmatisering, at kvinderne ikke får reel mulighed for at få adgang til en
førtidspension, da der forventes et mål om vægttab, som kvinderne ikke kan indfri. De krav der stilles
til kvinderne, går tæt på deres livsstil, og krænker dermed værdigheds- og integritetskravet.
Mette Hartlev, som er professor i sundhedsret har analyseret samme domme164, og henviser til
byrettens bemærkelsesværdige referat af ortopædkirurgens ekspertudsagn. Her beskrives forholdende
ved rygkirurgi på den svært overvægtige kvinde således: ”Det er som at operere på bunden af et
badekar.” Efter Harlevs vurdering indebærer denne formulering til en dehumanisering af kvinden,
og bidrager samtidig til en stigmatisering. Jeg er enig i denne betragtning.
Kvinden i den sidstnævnte dom argumenterede for at hun blev diskrimineret, idet hun grundet sin
sygdomsbetingede overvægt, var afskåret fra de sociale ydelser andre har adgang til. Kvindens
advokat underbyggede dog ikke dette diskriminationsretlige argument, og havde ikke påberåbt et
retligt grundlag til støtte for argumentet.
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Timo Makkonen: Multiple, Compound and Intersectional Discrimination: Bringing the Experience of the Most
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Se Mette Harlev; Stigmatisering på grund af overvægt – retlig eftertanke (2017) i Ketsch me if you can – Sociale
rettigheder og ligestilling. Hyldest til Kirsten Ketscher s. 190-193
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Ud fra en sociologisk og samfundsvidenskabelig forståelse kan det konkluderes, at kvinderne i de to
domme oplevede et statustab og også diskrimination grundet deres overvægt. Men det blev ikke
afgjort om der var tale om diskrimination i juridisk forstand.
I en dansk sag vedrørende afskedigelse af en svært overvægtig mandlig dagplejer, mente EU
domstolen, at svær overvægt i sig selv ikke kunne siges at være et handicap, som det var defineret i
beskæftigelsesdirektivet.165 Men i det omfang at svær overvægt medførte en begrænsning for
arbejdstagerens fulde, effektive og lige deltagelse i arbejdslivet, som følge af b.la. fysiske, mentale
eller psykiske skader i samspil med forskellige andre barrierer, ville det kunne betegnes som
handicap.166 Her anvender man en social definition på handicap med reference til FN’s
Handicapkonvention. Selvom de to sager ovenfor ligger udenfor beskæftigelsesdirektivets område,
gælder Handicapkonventionen, som er ratificeret i Danmark, men den blev ikke påberåbt.
Begreberne stigmatisering og diskrimination kan være svære at adskille fra hinanden, især fordi
begreberne ofte bruges til at beskrive det samme fænomen. Individer eller udsatte grupper vil ofte
både være udsat for stigmatisering og diskrimination på samme tid, på en måde som gør det svært at
adskille begreberne fra hinanden. Som følge heraf kan man i den akademiske diskurs ofte spore en
slags ”hønen og ægget debat” omkring fænomenerne.167 Paul Quinn fremhæver dog at det kun er
igennem handlinger (eller ved ikke at handle), at diskrimination kan forekomme. Han pointerer
således; ”This is because a key element of discriminatory treatment is its binding character, that is,
the weaker party cannot simply ignore the effects of the treatment and carry on how he or she might
have wished.”168
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8. Forbud mod diskrimination som retlig figur
I dette afsnit gennemgås forbuddet mod diskrimination som retlig figur, da retten til ikke at blive
diskrimineret er en grundrettighed, som også er en del af grundnormen. Forbud mod
forskelsbehandling er dermed en forudsætning for menneskerettighedskonceptet samt en retlig figur,
der beskytter den enkelte mod at blive forskelsbehandlet på et usagligt grundlag. 169
Diskriminationsfigurens styrke er, at den adresserer de underliggende fordomme og antagelser, der
knytter sig til diskriminationsbeskyttelsen med henblik på at eliminere dem.
I EUC gælder et generelt diskriminationsforbud i artikel 21, hvoraf det fremgår at; Enhver
forskelsbehandling på grund af køn, race, farve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anlæg,
sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et national mindretal,
formueforhold, fødsel, handicap, alder, seksuel, orientering eller ethvert andet er forbudt”. De
forskellige kategoriseringer betegnes som formodningsklassifikationer.170
8.1. Forbud mod kønsdiskrimination
Forbud mod forskelsbehandling på grund af køn kan anses som det mest generelle forbud mod
forskelsbehandling, og er retligt set det mest oparbejdede både i relation til positivretlig regulering
og praksis. Forbud mod kønsdiskrimination er reguleret på overordnet plan i dansk ret med
ligestillingsloven.171 Loven har til formål at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd i alle
samfundets funktioner med udgangspunkt i kvinders og mænds lige værd jf. § 1. Herudover finder
ligelønsloven172 og ligebehandlingsloven173 anvendelse.
Forbud mod kønsdiskrimination indebærer, at en person ikke må udsættes for usaglig
forskelsbehandling på grund af sit køn. Diskrimination kan manifestere sig i form af direkte eller
indirekte diskrimination. Direkte diskrimination foreligger, hvis en person på grund af køn, behandles
ringere end en anden bliver, er blevet eller ville blive i en tilsvarende situation.
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Indirekte diskrimination indebærer, at en tilsyneladende neutral bestemmelse, betingelse eller praksis
stiller personer af det ene køn særlig ufordelagtigt i forhold til personer af det andet køn, medmindre
den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et legitimt mål, og
midlerne til at opfylde det er hensigtsmæssige og nødvendige.174 I visse tilfælde kan det alligevel
være berettiget at diskriminere, direkte eller indirekte, hvis det kan retfærdiggøres efter følgende
kriterier: 1. Der skal foreligge et legitimt mål. 2. Midlet skal være egnet til at virkeliggøre det legitime
formål. 3. Midlet skal være nødvendigt, så det legitime formål ikke kan opnås uden at diskriminere.
4. Diskrimineringen må ikke være uforholdsmæssigt indgribende. 175
EU-direktiv om 79/7 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af kvinder og mænd med
hensyn til social sikring finder også anvendelse i dansk ret. Direktivet forbyder kønsdiskrimination i
forbindelse med adgang til sociale sikringsydelser. Direktivet er relevant i forhold til retten til
førtidspension, da det finder anvendelse på lovbestemte ordninger, der sikrer beskyttelse mod bl.a.
arbejdsløshed og sygdom jf. artikel 3, stk. 1, litra a. Det fastslås i direktivets artikel 4, at “(p)rincippet
om ligebehandling indebærer, at der ikke finder nogen forskelsbehandling sted på grundlag af køn,
hverken direkte eller indirekte, under henvisning til særlig ægteskabelig eller familiemæssig stilling
(...)”. Dette forbud mod forskelsbehandling angår betingelserne for at få adgang til social sikring og
beregningen af ydelserne, jf. artikel 4(1).
Direktiv 79/7 og charteret har en sameksistens og indgår i et fortolkningssamspil. Charteret favner
bredere end direktivet, hvilket kan være en styrke i diskriminationsretlige sammenhænge.
I dansk ret er kvinder i årevis blevet diskrimineret i forhold til retten til førtidspension, som følge af
den såkaldte ”husmodervurdering”.176 Pensionsbekendtgørelsen indeholdt indtil 1. april 2002 et
særligt kapitel 5 omkring bedømmelsesgrundlaget ved vurdering af pensionsansøgere, der ikke kunne
anses for hidtil at have været fuldtidsbeskæftigede. Bedømmelsesgrundlagets funktion var at sikre, at
gifte eller samlevende kvinder, der kun havde arbejde på deltid, skulle have vanskeligere ved at få
social pension end mænd eller ugifte kvinder. Bedømmelsesgrundlaget er dog et klart eksempel på
indirekte diskrimination, idet det i praksis kun ramte kvinder, og en klar overtrædelse af EUdirektivets artikel 4.
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Ud over de nævnte EU-retskilder er Danmark forpligtet af FN’s Kvindekonvention (CEDAW) .177
Alle medlemsstater i EU har tiltrådt konventionen, hvorfor EU-retten skal fortolkes i
overensstemmelse med denne. Konventionen er en personrettet konvention og skal bl.a. forhindre
diskrimination af kvinder på lovgivningsmæssigt plan, jf. artikel 2(a). Desuden er staten forpligtet til
at sikre, at kvinder især på politiske, sociale, økonomiske og kulturelle områder sikres udvikling og
fremgang. Af CEDAW artikel 2 fremgår et generelt diskriminationsforbud, og i CEDAW artikel 11
findes desuden en diskriminationsbestemmelse som omhandler adgangen til sociale ydelser. Det
fremgår således af artikel 11(1)(e) at staterne er forpligtede til at sikre ligestilling i relation til sociale
ydelser. Kønsdiskrimination er ifølge Ketscher et felt, som der har været og stadig er vanskeligt at
diagnosticere for den socialretlige praksis, hvilket ifølge hende, har sammenhæng med den
forvaltningsretlige traditions indflydelse.178
8.2. Forbud mod handicapdiskrimination
Mennesker med handicap nyder de samme rettigheder som alle andre mennesker i vores samfund,
og har derfor krav på at deres rettigheder beskyttes både ved lovgivning samt daglig praksis i den
offentlige forvaltning ved behandling af sager om førtidspension.
FN’s konvention om handicappede personers rettigheder; Handicapkonventionen (CRPD) 179 fra 2006
er den første konvention, der cementerede et diskriminationsforbud i relation til mennesker med
handicap og omsætter en række allerede eksisterende menneskerettigheder til de behov og interesser,
mennesker med handicap har i vores samfund.
Konventionen trådte i kraft i maj 2008 og blev ratificeret af Danmark i august 2009. Den skal derfor
anvendes, når borgere med handicap er i kontakt med de offentlige myndigheder om tildeling af
ydelser som førtidspension eller sociale tilbud.
Konventionens handicapbegreb omfatter i artikel 1; ”.. personer, der har en langvarig fysisk, psykisk,
intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre
dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.”
Formuleringen er et vigtigt grundlag for forståelsen af handicap, da konventionen introducerer et nyt
samfundsrelateret begreb, som står i modsætning til den medicinsk definerede.
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Handicap er ikke en personlig egenskab hos den enkelte, og fokus flyttes til samfundets indretning
og de forskellige samfundsskabte barrierer, som hindrer dem i et fuldt og effektivt at deltage i
samfundslivet på lige vilkår med andre.180
I forhold til adgang til kulturliv, rekreative tilbud, idræt og fritidsaktiviteter fastslår CRPD, at
mennesker med handicap har ret til at deltage på lige vilkår med andre borgere. Det samme gælder
det politiske liv, f.eks. ved folketingsvalg og kommunalvalg og i varetagelsen af offentlige
anliggender. CRPD sætter dermed standarden for staternes forpligtelse til at sikre, at mennesker med
handicap kan deltage i samfundet på lige vilkår med andre, og dermed få del i offentlige goder uden
diskrimination på grund af deres handicap. Mennesker med handicap kan påberåbe sig retten til at
udøve deres ret til privatliv og familieliv, og retten til livet og personlig integritet er også omfattet af
CRPD, ligesom friheden for tortur eller nedværdigende eller ydmygende behandling. 181
CRPD opstiller nogle generelle principper, der både hjælper til at forstå de enkelte bestemmelsers
indhold og anvendelsesområde, men også tegner et nyt billede af, hvordan samfundet skal fremme et
værdigt liv for personer med handicap, og dermed mange af de mennesker som søger en
førtidspension. Disse principper fremgår af artikel 3 og skal vejlede og fortolkningen af de konkrete
rettigheder. De kan derfor bruges til at sikre at fortolkningsresultater er i overensstemmelse med
artikel 3, og hvis dette ikke er tilfælde, må det antages at en ny og mere konventionsrigtig fortolkning
må anlægges.182
Respekt for den handicappede persons naturlige værdighed og værdi som menneske er indarbejdet i
artikel 3a og kobles til respekt for personlig autonomi, dvs. friheden til selv at træffe egne valg og
uafhængighed af andre personer. For at den enkeltes værdighed respekteres, må vedkommendes egen
erfaringer og meninger tillægges værdi, og give mulighed for at personen kan udtrykke dem uden
frygt for fysiske, psykologiske eller følelsesmæssige overgreb.
Værdigheds- og integritetsprincippet har særlig betydning på handicapområdet, fordi personer med
handicap befinder sig i en sårbar situation, og ofte er afhængige af andre grundet deres handicap.
I Handicapkonventionen183 artikel 17 fremhæves princippet således; ”Enhver person med handicap
har ret til respekt for sin fysiske og psykiske integritet på lige fod med andre.”
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8.3. Krydsdiskrimination og strukturel diskrimination
Traditionelt er forskellige formodningsklassifikationer blevet behandlet som adskilte
diskriminationsretlige fænomener. Der vil dog ofte være anledning til at behandle tilfælde, hvor flere
diskriminationsforbud aktualiseres som et samlet diskriminationsretligt problem. Dette kan betegnes
krydsdiskrimination eller intersektionel diskrimination.184
Krydsdiskrimination har haft vanskeligheder ved at finde sit ståsted som selvstændigt retligt fænomen
i diskriminationsretten, men kan bruges som redskab til at diagnosticere, hvornår grupper er særligt
sårbare og dermed særligt modtagelige over for diskrimination.185
EU er opmærksom på risikoen for kønsdiskrimination set i sammenhæng med forbuddet mod
diskrimination på grund af etnicitet. Det fremgår således af direktiv 2000/43 i præambelbetragtning
14, at kvinder ofte er udsat for denne dobbeltdiskrimination. Kombinationen af køn og etnicitet
tydeliggøres hermed som et særligt beskyttelsesværdigt og krydsdiskriminationsretligt tilfælde.
Den beskæftigelsespolitik som ligger bag fleks- og førtidspensionsreformen kan risikere at have
krydsdiskriminerende effekter, da området aktualiserer flere diskriminationsforbud, og ofte rammer
ned i et særligt personfelt. De personer som søger førtidspension kan risikere at blive diskrimineret
på grund af flere formodningsklassifikationer. Dette skyldes, at disse personer besidder flere
formodningsklassifikationer såsom køn, alder, handicap og ofte etnicitet og dermed befinder sig i et
felt, hvor de risikerer at blive ramt af reglernes diskriminerende virkninger.
Det kan også diskuteres hvorvidt det skærpede fokus på selvforsørgelsesprincippet og
arbejdsmarkedsprincippet i vores beskæftigelsessystem som led i fleks- og førtidspensionsreformen,
kan ses som et udtryk for en strukturel diskrimination. Med begrebet strukturel diskrimination kan
forstås; ”lovregler, praksiser eller holdninger som fører til systematiske ulikheter mellom grupper
eller mellom ulike persongrupper innen gruppen.”186 Begrebet dækker dermed over, at
samfundsstrukturerne kan have en indlejret diskriminerende virkning.
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Det er ikke altid muligt at identificere, hvilke konsekvenser disse strukturer har for særlige grupper i
samfundet. Men begrebet er dog vigtigt for at forstå diskrimineringens karakter, og gør det nemmere
at opdage diskriminering, som ellers ville være usynlig, hvis man alene anvender forbud mod direkte
og indirekte diskrimination. Opmærksomhed på strukturel diskrimination bryder med det traditionelle
syn, som diskriminationsretten sædvanligvis befinder sig indenfor, og åbner op for en bredere analyse
på samfundsniveau, og fokus bliver dermed på det normative aspekt i udviklingen. Analysen ændrer
dermed adressat, og retter sig ikke bare på håndhævelsesorganerne, men også mod de myndigheder
som arbejder med at forebygge og bekæmpe diskrimination på et mere generelt plan. 187
Diskrimination kan også risikere at blive reproduktiv i den forstand, at afstanden til samfundet og
diskriminationen forstærker hinanden. Konstruktion har den effekt, at det skaber store
socioøkonomiske forskelle mellem udsatte grupper og medvirker til, at forstærke fordomme
grupperne imellem. Den reproduktive effekt kan være medvirkende til, at der produceres en distance
til arbejdsmarkedet, hvor den danske arbejdsmarkedsstruktur er med til at reproducere
samfundsgrupper, som har få fysiske og sociale ressourcer, og derfor er mere sårbare over for
diskrimination. Dette kan kaldes diskriminationens onde cirkel, og kan illustreres således:188
ATTIITUDES INFORMED BY
STEREOTYPES AND PRJEUDICE

DISCRIMINATION

SOCIAL DISTANCE

SOCIO-ECONOMIC DIFFERENCES

Dette komplekse samspil gør strukturel diskrimination svært at identificere, da den bl.a. skabes af
underlæggende normer, vaner, ideologier, som ikke er formaliserede eller nedskrevet. Disse
underliggende strukturer påvirker ligeledes lovgivningen. Når der vedtages lovgivning, er Folketinget
også påvirket af samfundets strukturer og normer, og i kraft af dette kan lovgivningen fremstå
strukturelt diskriminerende. Fokus på krydsdiskrimination og strukturel diskrimination kan være
medvirkende til at afhjælpe diskrimination, da dette i højere grad fremhæver de grupper i samfundet,
som er særlig risiko for at blive diskrimineret på baggrund af underliggende samfundsstrukturer.
187
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At der sker en diskrimination af socialt udsatte i sundhedsvæsenet er senest blevet beskrevet i en
rapport fra 2018 iværksat af Rådet for Socialt Udsatte.189 Undersøgelsen viser ikke tegn på, at der
foregår en systematisk, intentionel diskrimination og stigmatisering af socialt udsatte i
sundhedsvæsnet. Men undersøgelsen dokumenterer, hvordan nogle socialt udsatte i deres møde med
sundhedsvæsnet oplever situationer, hvor de udsættes for stempling, stereotypificering,
stigmatisering og diskrimination. Selvom der i denne rapport er tale om oplevelser fra
sundhedsvæsnet kan disse let overføres til det sociale system, hvor mange mennesker ikke oplever
sig hørt og forstået, og derfor kan føle sig stigmatiserede.
8.4. Sammenfatning
Afsnit 7 illustrerer hvordan der sker en stigmatisering af svært overvægtige kvinder i retspraksis,
da der stilles jobfærdskrav fra myndighederne, som kolliderer med retten til værdighed og integritet.
I sagerne fastholdes en stereotyp opfattelse af kvinderne, og sagerne peger i retning af en fælles
diskurs om kvindernes eget ansvar og egen skyld i deres overvægt og dermed deres nedsatte
arbejdsevne. Diskursen kan betegnes som et ”blaming the victim-phenomenon”, og kan risikere at
udgøre diskrimination og dermed en menneskerettighedskrænkelse for den enkelte.
I afsnit 8 ses det at forbuddet mod diskrimination er en grundrettighed, som også er en vigtig del af
grundnormen med udspring i menneskerettighedskonceptet. Forbud mod forskelsbehandling på
grund af køn er det mest generelle forbud mod forskelsbehandling, og er retligt set det mest
oparbejdede

både

i

relation

til

positivretlig

regulering

og

praksis.

Herudover

er

Handicapkonventionen fra 2006 den første konvention, der cementerede et diskriminationsforbud i
relation til mennesker med handicap. Traditionelt er forskellige formodningsklassifikationer blevet
behandlet som adskilte diskriminationsretlige fænomener, men det kan diskuteres hvorvidt der i sager
om retten til førtidspension kan være tale om krydsdiskrimination, hvor flere diskriminationsforbud
aktualiseres som et samlet diskriminationsretligt problem. Herudover kan det diskuteres hvorvidt der
igennem det øgede fokus på selvforsørgelsesevnen i beskæftigelseslovgivningen er tale om en
strukturel diskrimination af socialt udsatte i det sociale system, hvor der skabes en ond cirkel, hvor
den danske arbejdsmarkedsstruktur er med til at reproducere diskrimination.
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Statens Institut for folkesundhed; ”Socialt udsattes møde med sundhedsvæsnet” (2018)
https://www.sdu.dk/da/sif/rapporter/2019/socialt_udsattes_moede_med_sundhedsvaesnet
Tilgået den 20. maj 2019
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9. National ret under pres fra menneskerettighedskonceptet
I dette afsnit behandles retten til ikke at blive diskrimineret i henhold til Den Europæiske
Menneskerettighedskonvention (EMRK) artikel 14 med eksempler fra den Europæiske
Menneskerettigheds Domstols (EMD) praksis. Formålet er at illustrere bestemmelsens vidtgående
beskyttelse samt diskriminationsfigurens dynamiske udvikling i forhold til sociale rettigheder,
herunder retten til førtidspension.
9.1. Retten til ikke at blive diskrimineret i EMRK artikel 14
EMRK indeholder en ikke-diskriminationsbestemmelse i artikel 14, som set i sammenhæng med
konventionens materielle bestemmelser kan give en ganske vidtgående beskyttelse.
Det er karakteristisk for EMRK’ artikel 14 at den kun vedrører de materielle bestemmelser, som
EMRK vedrører, altså primært civil-politiske rettigheder. Retspraksis har dog vist, at der ikke stilles
krav om, at den materielle bestemmelse, f.eks. retten til bolig efter artikel 8, er krænket. Det er
tilstrækkeligt at det faktiske forhold, som sagen vedrører falder ”within the ambit”, altså indenfor
området af den materielle bestemmelse.190
Retten til ikke at blive diskrimineret har gennem EMD’s praksis fået en stigende betydning for sociale
rettigheder, og EMD har slået særligt hårdt ned på kønsdiskriminerende adfærd i medlemsstaterne.191
Det første eksempel på dette i forhold til retten til pension er dommen Schuler-Zraggen vs.
Switzerland fra 1993.192 Sagen vedrører en kvinde, som fra 1978 modtog invalidepension på
baggrund af en lægelig vurdering, som fastslog at kvinden ikke var i stand til at varetage et arbejde
grundet sygdom. Hun fødte et barn i 1984, og i 1986 blev hendes sag revurderet.
På baggrund af at hun havde fået et barn, ændrede myndighederne vurderingskriterierne for hendes
ret til at oppebære pension fra ”evne til at varetage et arbejde” (clerical work) til ”evne til at varetage
husholdning” (household work).193 En lægelig vurdering erklærede hende 60-70% egnet til at
varetage husholdning, og på baggrund af denne vurdering fik hun frataget sin pension.
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Ida Elisabeth Koch; Danmarks nationale og internationale menneskeretlige forpligtelser; i Menneskerettigheder i
socialt arbejde. (2013) Nell Rasmussen (red.) s. 23
191
Se også Henrik Palmer Olsen som analyserer dommen i; Sociale rettigheder, retfærdig rettergang og retten til ikke at
blive diskrimineret: udviklingstendenser i EMD’s praksis i Socialretlige udviklinger & udfordringer. (2008) Stine
Jørgensen og Jens Kristiansen (red.) s. 81
192
Schuler-Zraggen v. Switzerland (1993)
193
Shuler-Zraggen vs. Switzerland (1993) pr. 14
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Hun påklagede dette til et ankenævn, som fastholdt afgørelsen bl.a. med den begrundelse, at der var
en overvejende sandsynlighed for, at hun i forbindelse med fødslen af sit barn ville have forladt
arbejdsmarkedet til fordel for at passe sit barn i hjemmet. Shuler-Zraggen indbragte afgørelsen for
den Føderale Forsikringsdomstol, som gav ankenævnet medhold i afgørelsen.
Konventionens artikel 14 om forbud mod diskrimination skal altid anvendes med en anden
bestemmelse i konventionen eller tillægsprotokoller. Shuler-Zraggen indbragte sagen for EMD bl.a.
med den påstand om krænkelse af art. 14, jf. artikel 6. Hun anførte, at den schweiziske
forsikringsdomstol havde baseret sin afgørelse på en antagelse om, at hun ville have forladt
arbejdsmarkedet i forbindelse med fødslen af sit barn, og at domstolen ikke ville have lagt en lignende
antagelse til grund for sagen, såfremt hun var en mand.
Den schweiziske regering anførte at artikel 14, jf. artikel 6 slet ikke kunne finde anvendelse, for det
første fordi den pensionsydelse, der var tale om, havde et offentligretligt grundlag. For det andet fordi
klagen vedrørte forsikringsdomstolens bevisbedømmelse, og dermed var et område som falder uden
for artikel 6 og dermed uden for artikel 14. EMD afviste den schweiziske regerings anbringende om
at sagen faldt uden for artikel 6, fordi pensionsydelsen havde en offentligretlig karakter, og domstolen
lagde i den forbindelse vægt på: ” the applicant was not only affected in her relations with the
administrative authorities as such but also suffered an interference with her means of subsistence;
she was claiming an individual, economic right flowing from specific rules laid down in a federal
statute.” 194
I forhold til regeringens anbringende om, at sagen faldt uden for anvendelsen af EMRK artikel 14, jr.
artikel 6, fordi antagelsen om, at kvinder forlader arbejdsmarkedet efter at have fået barn var knyttet
til bevisførelsen i sagen, anførte EMD at bevisførelsen i en sag skal ses som en integreret del af det
samlede sagsforløb, og da retten til en fair trial skal ses i forhold til sagen som helhed, kan man ikke
udskille bevisbedømmelsen. EMRK’s artikel 6 og dermed EMRK artikel 14 blev herefter anset for
anvendelig i sagen, og domstolen vurderede at EMRK artikel. 14 var blevet krænket.
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Jf. pr. 46 i Shuler-Zraggen vs. Switzerland
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9.2. Diskriminationsfiguren som dynamisk figur
Diskriminationsfiguren er en dynamisk figur, som åbner mulighed for udvikling af nye
beskyttelseskriterier. Dette ses i formuleringen af diskriminationsbeskyttelsen i artikel 14, som
indeholder et forbud mod diskrimination på grund af; ”ethvert andet forhold”.
Den åbne bestemmelse indebærer mulighed for at diskriminationsbeskyttelsen løbende ændrer sig,
og at domstolen er villig til at overveje andre typer kategorier, som ikke eksplicit fremgår af
bestemmelsen.195
Det er også værd at bemærke, at EMD’s fortolkning af EMRK er karakteriseret ved ikke hovedsaligt
at være historisk, samt orienteret mod forarbejder og dermed den oprindelige mening med
konventionen. Derimod bygges på nogle fortolkningsprincipper, som ikke har pendant til dansk ret.
Domstolene lægger vægt på at konventionen skal forstås som en juridisk organisme, der kan udvikle
sig (”living instrument”), og at ordlyden af de enkelte bestemmelser skal fortolkes i lyset af de aktuelle
samfundsforhold (”present day conditions”) Der anvendes dermed en dynamisk eller aktivistisk
fortolkningsstil. Herudover lægger EMD vægt på, at konventionen fremtræder som en effektiv og
praktisk retsbeskyttelse, som indebærer at de enkelte rettigheder må opfattes som retlige standarder,
der løbende tilpasses samfundsudviklingen.196
Den dom der måske bedst demonstrerer EMDs vilje til at beskytte indirekte diskrimination kan ses
af sagen case of DH v. Czech Republic197 I denne sag var domstolen bekymret for de stigmatiserende
virkninger, den potentielle adskillelse af børn der ikke kunne tale det nationale sprog, kunne have på
romabørn (i betragtning af at et uforholdsmæssigt stort antal romaer ville være involveret). 198
Paul Quinn fremhæver også denne udvikling i forhold til menneskerettighedsbeskyttelsen i dommen,
og formulerer det således; “This demonstrates that, although the court has not explored the concept
of stigmatization in depth, it is open to including the concept as a possible indirect effect within its
conception of indirect discrimination.”199
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Paul Quinn; The problem of stigmatizing expressions: The limits of anti-discrimination approaches (2017) s. 29
Se Henrik Palmer Olsen; Sociale rettigheder, retfærdig rettergang og retten til ikke at blive diskrimineret:
udviklingstendenser i EMD’s praksis i Socialretlige udviklinger & udfordringer. (2008) Stine Jørgensen og Jens
Kristiansen (red.) s. 81
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DH and Others v. The Czech Republic (2007)
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Selv om EMRK blev inkorporeret i dansk ret i 1992, anvendes den stort set ikke i socialretlig
praksis, hverken i administrativ praksis eller i domspraksis. Den fuldstændig dominerende retskilde
er nationale love med dertilhørende bemærkninger og lovforarbejder, som kan fastlægge lovgivers
vilje.200 De nationale systemer er dog under pres fra menneskerettighedskonceptet, der lægger større
vægt på individet og dermed den enkelte borger end på myndigheden.
Kirsten Ketscher antager således, at den almindelige menneskeretlige udvikling tenderer mod at give
de nationale systemer mindre rum for at kunne indskrænke og definere den enkelte borgers sociale
rettigheder.201 Det traditionelle lovpositivistiske udgangspunkt har ifølge Ketscher længe stået i vejen
for en mere eksplicit erkendelse af de værdier, som vores retssystem hviler på. Disse værdier er ikke
statiske men udvikles over tid, som det også ses af ovenstående.202
Ketscher fremhæver, at der har været en tendens til at myndigheder og domstole har marginaliseret
de ”indvandrede retskilder” ved enten ikke at inddrage dem, og de argumenter som de hviler på, eller
ved at afvise dem helt abstrakt. Dette har haft sammenhæng med opfattelsen af sociale rettigheder og
velfærdsstaten som et politisk projekt, som domstolene skal udvise tilbageholdenhed over for på
grund af respekt for Folketinget. Denne opfattelse hviler i høj grad på de traditionsbaserede
forestillinger om domstolenes forhold til lovgivningsmagten; en old school opfattelse, men som
udviklingen af en new-school tilgang udfordrer.
EMRK indeholder stadig ikke en selvstændig beskyttelse af forsørgelsesretten på samme måde som
GRL § 75, stk. 2, men man kan anføre at artikel 14 i realiteten kommer til at virke mere beskyttende
end en sådan grundlæggende ret til forsørgelse, fordi de europæiske velfærdsstater har en forholdsvis
veludbygget rettighedsstruktur. Artikel 14 sikrer på den måde gennem sit forbud mod diskrimination
en lige ret for alle til at tage del i eksisterende velfærdsordninger, hvilket kan være en mere effektiv
beskyttelse af sociale rettigheder end eksistensen af en grundlæggende ret til forsørgelse på et
eksistensminimum.203
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Kirsten Ketscher; Socialretlige dimensioner – nogle udviklinger i socialretten og social sikring i; Socialretlige
udviklinger & udfordringer (2008) Stine Jørgensen og Jens Kristiansen (red.) s. 23
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Kirsten Ketscher; Socialret (2014) s. 117
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Henrik Palmer Olsen; Sociale rettigheder, retfærdig rettergang og retten til ikke at blive diskrimineret:
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10. Konklusion
Hensigten med dette speciale har været at undersøge retten til førtidspension set i forhold til
grundnormen om retten til værdighed og integritet. Der er arbejdet ud fra retsdogmatisk metode
kombineret med en argumentativ tilgang inspireret af Anna Christensen og Kirsten Ketscher, og den
retlige problemstilling er belyst ud fra et individorienteret rettighedsperspektiv.
Igennem specialet har jeg redegjort for retten til integritet og værdighed, som kan konkluderes at
være en universel grundværdi, som er blevet positiveret i en lang række menneskeretlige
bestemmelser, som understreger denne værdi. Retten til værdighed er menneskerettens
omdrejningspunkt, hvilket overordnet er fastslået i FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder,
og særligt afspejler sig i EMRK artikel 3, der forbyder tortur og nedværdigende behandling samt i
artikel 8 som beskytter retten til privat- og familieliv. Retten til værdighed og integritet fremgår også
eksplicit af EUC i henholdsvis artikel 1 og artikel 3. Menneskeretten kan billedligt beskrives som et
hus, hvor husets fundament er idealet om menneskets værdighed. Grundlæggende rettigheder
eksisterer forudsætningsvis, og kan ikke skabes ved hjælp af en positivretlig retskilde, men de kan
gøres tydelige, hvilket det er sket igennem EUC. Der ses en stigende tendens til at disse værdier
tydeliggøres ved hjælp af formålsbestemmelser i dansk socialret, og at de dermed bidrager til at
udgøre en fortolkningsmæssig forståelsesramme i national ret.
Jeg har redegjort for retten til offentlig forsørgelse som en positiv menneskerettighed med sit
forfatningsretlige udgangspunkt i grundlovens § 75, stk. 2. Herudover er det illustreret hvordan newschool har overtaget old-school i forfatningsteorien, og hvordan sociale rettigheder kan gøres til
genstand for domstolskontrol. Spørgsmålet ses endeligt afklaret med Starthjælpsdommen og
Aktiveringsdommen. Principper af relevans for specialets emne er gennemgået, og det ses at retten
til førtidspension har udslag i et forsikringskoncept, som skal kompensere for en varig begrænsning
af arbejdsevnen.
Jeg har gennemgået udviklingen af førtidspensionsordningen, og redegjort for, hvordan kriterieret for
tilkendelse af førtidspension har ændret sig fra et invalidekriterium til et arbejdsevnekriterium belyst
igennem forarbejderne til lovgivningen. Det kan konkluderes at arbejdsevnekriteriet har en lav
præcision i rettighedens normering og efterlader mulighed for et betydeligt skøn, som giver en større
magt for myndighederne i forhold til at vurdere den enkeltes ret til førtidspension. Der er generelt
sket et øget fokus på den enkeltes muligheder for at bestride et job, hvilket samlet kan ses som en del
af udviklingen indenfor beskæftigelsesområdet, som er gået fra welfare til workfare.
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Gældende ret for tilkendelse af førtidspension er gennemgået, og det ses at fleks- og
førtidspensionsreformen som trådte i kraft i 2013, markant har skærpet reglerne for tilkendelse af
førtidspension. Specialet illustrerer at beskæftigelseslovgivningen, og de heri integrerede
forsørgelsesydelser b.la. med ressourceforløb og minifleksjob, indebærer en stadig mere nærgående
efterprøvelse af den enkeltes selvforsørgelsesevne og mulighederne for at forbedre denne.
Specialet illustrerer særdeles de store ændringer der er sket af fleksjobordningen som led i reformen,
og som gør at der nu kan tildeles fleksjob til mennesker med en allerede dokumenteret væsentlig og
varig begrænset arbejdsevne med en særdeles lav ugentlig arbejdstid. I den forbindelse har jeg særligt
analyseret Ankestyrelsens principafgørelse nr. 25-14, som må siges at vægtlægge systemhensyn
fremfor borgerhensyn, og yderligere kan kritiseres for overvejende at være præget af en forenklet og
teknisk argumentation. Jeg har gennemgået flere høringssvar fra diverse organisationer, som
argumenterer for at reformen især i forbindelse med fleksjobordningen, kolliderer med retten til
integritet og værdighed for den enkelte. Jeg har fortaget en fortolkning af GRL § 75, stk. 2
sammenholdt med praksis, hvor jeg argumenterer for at fleksjob til personer, som allerede har en
dokumenteret varig og væsentlig nedsat arbejdsevne kan være i strid Grundloven. Dette skyldes at
disse personer udsættes for en selvforsørgelsesforventning, som de ikke er i stand til at opfylde samt
et udtalt jobfærdsprincip, som kolliderer med retten til værdighed og integritet.
I specialet har jeg yderligere sat fokus på stigmatisering som et retligt begreb og analyseret to
domme, hvor to svært overvægtige kvinder fik afslag på førtidspension, da der forelå en eventuel
mulighed for vægttab og dermed en hypotetisk mulighed for en forbedring af arbejdsevnen. Det er
konkluderet, at der er tale om metoder og betingelser som udviser træk, som går tæt på den enkeltes
livsstil og samtidig er stigmatiserende. Der er tale om jobfærdskrav som kolliderer med den enkeltes
ret til værdighed og integritet, og samtidig risikerer at udgøre en menneskerettighedskrænkelse for
den enkelte. I specialet har jeg ligeledes sat fokus på, at der kan ske krydsdiskrimination af mennesker
som led i afklaringen af retten til førtidspension samt at beskæftigelseslovgivningen kan udgøre
strukturel diskrimination. Det er afslutningsvis vist, at vores nationale retlige design i socialretten er
under pres fra menneskerettighedskonceptet. EMRK indeholder således et forbud mod diskrimination
i artikel 14, som set i sammenhæng med konventionens materielle bestemmelser kan give en ganske
vidtgående beskyttelse, hvilket er illustreret igennem EMD’s praksis. Det er påvist at
diskriminationsfiguren er en dynamisk figur, som åbner mulighed for udvikling af nye
beskyttelseskriterier, som kan være til gavn for mennesker som led i afklaring af retten til
førtidspension og i beskyttelsen mod menneskerettighedskrænkelser.
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11. Socialpolitisk perspektivering
Muligheden for tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet for nedslidte mennesker har i
øjeblikket et stort fokus i den politiske debat, særligt op til folketingsvalget den 5. juni 2019.
Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har netop indgået en pensionsaftale om en ny
seniorpension, som skal afløse seniorførtidspension.204 Forligspartierne konstaterer, at den
nuværende

seniorførtidspensionsordning

indført

i

forbindelse

med

aftalen

om

en

tilbagetrækningsreform fra 2011 ikke har haft det forudsatte omfang. Med ordningen indføres en ny
helbredsbetinget tilbagetrækningsordning, seniorpension, målrettet nedslidte seniorer. Betingelserne
for at komme på seniorpension er at; 1) Man har seks år eller mindre til folkepensionsalderen, 2) at
man har arbejdet i 20-25 år, og 3) at man har en arbejdsevne på 15 timer eller mindre.
Arbejdsevnen skal vurderes på grundlag af helbredsmæssige oplysninger og i forhold til seneste job.
Der skal ikke iværksættes indsatser med henblik på at udvikle arbejdsevnen, hvorfor man ikke kan
blive henvist til andre typer job.

Ydelsen under seniorpension skal svare til niveauet for

førtidspension på 18.875 kr. pr. måned for enlige og 16.044 pr. måned for gifte/samlevende (2019).
Den nye seniorpension skal træde i kraft 1. januar 2020 og erstatte den nuværende
seniorførtidspension, og det skønnes, at godt 17.000 fuldtidspersoner vil være i ordningen, når den er
fuldt indfaset i 2025.
Socialdemokratiet har også fremsat et forslag om en ny ret til tidlig folkepension under titlen;
”De mest nedslidte fortjener også en værdig pension.” I deres forslag fremhæves følgende; ”Helt
grundlæggende bør det være sådan i et velfærdssamfund som det danske, at man værdigt kan trække
sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Det er kun rimeligt, når man i mange år har bidraget til samfundet
og betalt skat. Alle fortjener gode år på pension med tid til børn, børnebørn og fritidsinteresser.” 205
Den nye rettighed skal målrettes de personer som er mest nedslidte, samt de personer der har været
mange år på arbejdsmarkedet. Det fremhæves også at rettigheden skal tilfalde kvinder og mænd
ligeligt.
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Aftale om ret til seniorpension for nedslidte (Maj 2019). Tilgået den 14. maj 2019 på Beskæftigelsesministeriets
hjemmeside:https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2019/05/ny-seniorpension-giver-nedslidte-ret-til-attraekke-sig-tidligt-tilbage/
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Den politiske bevågenhed på området illustrerer emnets samfundsmæssige interesse samt
aktualitet, og de fremsatte forslag kan ses som en erkendelse af at retten til integritet og værdighed
for mennesker, som ikke længere kan arbejde, er vigtige værdier og en essentiel del af grundnormen.
Det tidligere nævnte initiativ om en ”Værdig Reform” består af 63 organisationer, som er gået
sammen om en række konkrete forslag til at forbedre reformen. Det handler primært om at indskrive
rettigheder til borgeren i loven, der kan modvirke, at kommunernes bundlinjepolitik og forvaltning
skader syge borgere. Et af de vigtigste forslag er dog i min optik, at den enkelte selv får mulighed for
at kunne vælge mellem ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, når arbejdsevnen er varigt og
væsentligt nedsat til ganske få timer om ugen.
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indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension mv.

-

Bekendtgørelse nr. 1092 af 03. august 2016 om kommuner og regioners samarbejde om
sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension
m.v.
Grundloven

-

Lov nr. 169 af 5 juni 1953; Danmarks Riges grundlov
Ligebehandlingsloven

-

Lovbekendtgørelse om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.
nr. 645 af 8 juni 2011
Ligelønsloven

-

Lovbekendtgørelse om lige løn til mænd og kvinder nr. 156 af 22 februar 2019
Ligestillingsloven

-

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd nr. 1678 af 19 december 2013.
Retssikkerhedsloven

-

Lovbekendtgørelse nr. 1064 af 21. august 2018 om retssikkerhed og administration på det
sociale område
Social pension

-

Lov nr. 217 af 16. maj 1984 om social pension

-

Lovbekendtgørelse nr. 1208 af 17. november 2017 om social pension
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-

Lovbekendtgørelse nr.1209 af 17. november 2017 om højeste, mellemste, forhøjet almindelig
og almindelig førtidspension m.v.

-

Lovbekendtgørelse om social pension nr. 1208 af 17. november 2017

-

Bekendtgørelse om social pension nr. 1046. af 17. december 1997

-

Bekendtgørelse nr. 183 af 22. marts 2002 om ændring af bekendtgørelse om social pension
Sygedagpenge mv

-

Lov nr. 625 af 8 juni 2016 om ændring af lov om sygedagpenge, lov om aktiv socialpolitik,
lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om social pension
og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Forlængelse af forsøg med ret til at afvise
lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.)

Vejledninger

- Sikringsstyrelsens vejledning af 25. januar 1988 om social pension
-

Vejledning nr. 105 af 23. Oktober 2002 om førtidspension fra 1. Januar 2013

-

Vejledning nr. 9684 af 11. september 2014 om dokumentationskravet ved behandling af sager,
hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

-

Vejledning nr. 9345 af 7. april 2017 om fleksjob

Skrivelser
-

Skrivelse nr. 9248 af 14. marts 2017 om ressourceforløb

-

Skrivelse nr. 10512 af 10. september 2015 om rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan

Ikke-nationale retsforskrifter
Direktiver
Rådets direktiv 79/7/EØF af 19. december 1978 om gradvis gennemførelse af princippet om
ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til social sikring
-

Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 (om generelle rammebestemmelser om
ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv)

-

Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 (om gennemførelse af princippet om lige
muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og
erhverv)
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Andre EU-retlige forskrifter
-

Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder 2000/C 364/01

-

Note fra præsidiet, Bruxelles 11. oktober 2000, CHARTRE 4473/00

Konventioner:
Kvindekonventionen
-

The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against women 1979-1218 (FN’s Konvention om Afskaffelse af Alle Former for Diskrimination imod kvinder)

Handicapkonventionen
-

The Convention on the Rights of Persons with Disabilities
BKI nr. 20 af 15. november 2017 (Bekendtgørelse af FN-konvention af 13. december 2006
om rettigheder for personer med handicap)

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
-

Europarådets konvention af 4. November 1950 til beskyttelse af Menneskerettigheder og
grundlæggende frihedsrettigheder

Lovforarbejder
-

RT 1949-50, tillæg A, sp. 3635

-

FT 1996-97, tillæg A, sp. 5044

-

L 230 1996-97: Forslag til lov om aktiv socialpolitik

-

L 137 2000-01: Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og andre love
(førtidspensionsreformen)

-

L 22 2011-12: Forslag om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af
folkepensionsalder, indførelse af seniorførtidspension m.v.)

-

L 53 2012-13: Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om
aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love. Reform om førtidspension
og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteam, fleksløntilskud mv.

-

L 59 2014-15: Forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen
m.v.

68

-

L 193 2017-18: Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov
om social pension. (Ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse af
førtidspension).

-

L 180 2018-19: Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge og forskellige andre love
(ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser

Danske domme:
-

U1999 1798 H (§ 1 i lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme (»rockerloven«) ikke
i strid med grundlovens § 79 om forsamlingsfrihed.)

-

U2000.645H (Ret til mellemste førtidspension fra ansøgningstidspunktet i 1988 på grund af
skulderlidelse)

-

U2005.602H (Ikke i strid med ligebehandling mellem mænd og kvinder eller med
principperne for børnepasningsorlov at beregne sygedagpenge under orloven på grundlag af
orlovsydelsen.)

-

U2005.1741H (Ankestyrelsens afgørelse om anvendelse af supplerende erhverv som
bedømmelsesgrundlag i pensionssag ikke i strid med reglerne om ligebehandling af mænd og
kvinder)

-

U2006.770H (Aktiveringsdommen)

-

U2012.176H (Starthjælpsdommen)

-

U2016.51 V, U 2015.124 Ø og U 2014.3146 Ø (kommunen er forpligtet til at afklare
borgerens arbejdsevne)

-

Vestre Landsret dom af 5. februar 2014 (B-3159-12) U2016.1319V

-

Venstre Landsret dom af 9. december 2015 (B-2531-14) og kæresag B-2418-14

-

Utrykt dom af 2. december 2016 (B-605-16)

-

Østre Landsrets dom af 27. september 2016

-

U2017.1749 V (kommune dømt til at betale erstatning som følge af manglende afklaring af
arbejdsevnen)

-

Utrykt dom af 9. februar 2017 (B-549-16)
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Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
-

Case of Bouyid v. Belgium. (2013) Application no: 23380/09.

-

Case of Brincat and Others v. Malta. (2014) Application nos. 60908/11, 62110/11, 62129/11,
62312/11 and 62338/11

-

Case of Schuler-Zraggen v. Switzerland. (1993) Application no: 14518/89.

-

Case of DH and Others v. The Czech Republic (2007) Application no: 57325/00.

Den Europæiske Unions Domstol
C 303/06: Domstolens dom (Store Afdeling) af 17 Juli 2008.
S. Coleman v Attridge Law and Steve Law.
-

Dom: ECLI:EU:C:2008:415

-

Forslag til afgørelse: ECLI:EU:C:2008:
C-394/11: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 31. januar 2013
Valeri Hariev Belov mod CHEZ Elektro Balgaria AD m.fl.

-

Dom: ECLI:EU:C:2013:48

-

Forslag til afgørelse: ECLI:EU:C:2012:585
C-354/13: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 18. december 2014
Fag og Arbejde (FOA) mod Kommunernes Landsforening (KL)

-

Dom: ECLI:EU:C:2014:2463

-

Forslag til afgørelse: ECLI:EU:C:2014:2106
C-83/14: Domstolens dom (Store Afdeling) af 16. juli 2015
CHEZ Razpredelenie Bulgaria AD mod Komisia za zashtita ot diskriminatsia

-

Dom: ECLI:EU:C:2015:480

-

Forslag til afgørelse: ECLI:EU:C:2015:170
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Afgørelser:
Ankestyrelsens principafgørelser:
-

P-28-05 (Ankestyrelsen fandt ikke der var dokumentation for, at arbejdsevnen ikke kunne
forbedres. Ankestyrelsen lagde vægt på, at ansøgeren kunne klare mange opgaver i sit hjem,
såsom indkøb, madlavning, bagning og syltning, ligesom hun kunne klare at holde sit hjem)

-

67-12 og 68 -12 (behandling med antidepressiv medicin)

-

108-13 (behandlingsmuligheder i form af operation for diskusprolaps i lænden)

-

10-11 og 154-12 (behandling mod overvægt vil kunne være en forudsætning for at genvinde
arbejdsevnen, enten i sig selv eller indirekte ved at udelukke anden relevant behandling, der
kan dog ikke lægges vægt på eventuel mulighed for operativt indgreb med henblik på vægttab)

-

149-11 (vurdering af arbejdsevnen sker ud fra normalt fuldtidsarbejde uanset om ansøger
arbejdede mindre end fuld tid forud for ansøgningen om fleksjob

-

25-14 (KEN nr. 9321 af 27 maj 2014) (om grænsen ml. fleksjob og førtidspension)

-

68-14 (Førtidspension - ung person - udviklingshæmmet - åbenbart formålsløst –
tilkendelsestidspunkt)

-

1-15 (ressourceforløb er til personer, der har komplekse problemer ud over ledighed )

-

99-15 (om retten til seniorførtidspension)

-

82-16 (kommunen skal konkret tage stilling til længden af ressourceforløbet og ved afgørelsen
om bevilling fastsætte den konkrete varighed)

-

58-18 (der skal tilkendes førtidspension, hvis det er dokumenteret, eller det på grund af særlige
forhold er helt åbenbart, at personens arbejdsevne ikke kan forbedres ved deltagelse i
relevante behandlingsmæssige, beskæftigelsesmæssige eller andre foranstaltninger, herunder
ressourceforløb)

-

26-19 (Førtidspension - arbejdsevne - dokumentationskrav - udviklingsperspektiv – misbrug)

Ligestillingsnævnet:
-

12-2001 (husmodervurderingen)
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Høringssvar og foretræde for folketinget
-

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53; Muskelsvindsfonden (bilag 26) (Skriftligt tillæg til
Muskelsvindfondens foretræde for Folketingets Beskæftigelsesudvalg onsdag 21. november
2012 kl. 9.45): Debatindlæg i Politiken, søndag den 20. maj 2012 Af EVALD KROG OG
SARAH GLERUP, FORMAND FOR MUSKELSVINDFONDEN OG FLEKSJOBBER
MED MUSKELSVIND

-

Danske Handicaporganisationers (DH) høringssvar af den 24. september 2012:
https://www.altinget.dk/misc/Danske%20Handicaporganisationers%20høringssvar%20til%
20reform%20af%20førtidspension%20og%20fleksjob%20mm..pdf Tilgået den 3. maj 2019

-

Høringssvar udarbejdet af Dansk Socialrådgiverforening af den 24. september 2012:
https://www.socialraadgiverne.dk/hoeringssvar/vedr-fleksjob-foertidspension/
Tilgået den 15. April 2019

-

Høringssvar fundet på høringsportalen; https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/15978
Tilgået den 2. maj 2019
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