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ALTERNATIVET: BESKÆFTIGELSESMINISTER SKAL TAGE ANSVAR  

”Jeg frygter, at dagens samråd vil udvikle sig til det sædvanlige rituelle teater, hvilket 
simpelthen vil være mangel på respekt overfor de mennesker, for hvem det her er dybt 
alvorlig hverdag. Jeg håber, at vi formår at koncentrere os om sagen: At få rettet op på 
de dødsensfarlige ressourceforløb,” siger socialordfører Torsten Gejl fra Alternativet 
forud for dagens samråd i beskæftigelsesudvalget om de meget omdiskuterede 
ressourceforløb. 

I begyndelsen af oktober kom det frem, at 35 borgere er omkommet under deltagelse i et såkaldt 
’ressourceforløb’. Mandag påpegede flere overlæger ved arbejdsmedicinsk klinik, at 
ressourceforløbene i flere tilfælde er direkte medvirkende til at forværre mange menneskers i forvejen 
kritiske tilstand. Derfor er Torsten Gejl også chokeret over, at Beskæftigelsesministeren mener, at det 

er for tidligt at rette kritik mod systemet, da reformen fortsat er under indfasning.     

”Når mennesker dør, bliver ramt af lammelse og bliver så psykisk pressede, at de skal indlægges som 
følge af ressourceforløb og jobprøvning, så er man som minister nødt til at tage det meget meget 
alvorligt. Og så er det da fuldstændig ligegyldigt om reformen er halvt, helt eller kun delvist indfaset. 
Man må da reagere på den her slags viden,” siger Torsten Gejl og fortsætter: 

”Jeg håber inderligt, at ministeren er kommet på bedre tanker og møder meget velforberedt op til 
samrådet med intentionen om at få gang i et konstruktivt samarbejde om at ændre på forholdene. Vi er 

nødt til at handle. Det er altså dybt alvorligt det her, og der er ikke tid til politisk fnidder fnadder.”  

Ifølge Torsten Gejl er den oprindelige hensigt med ressourceforløbene god, og de er udviklet med stor 
respekt for langtidsledige med komplekse problemstillinger. Men det er tydeligt at kommunerne skal 
have meget mere skærpede retningslinjer for, at de ikke misbruger systemet af økonomiske årsager: 

”Disse sager viser med al tydelighed, at det ikke er hensigtsmæssigt at styre kommunernes sociale 
indsatser med økonomiske incitamenter. Vi bør simpelthen afskaffe alle de strukturer, der tilskynder 
kommunerne til at tænke i økonomisk gevinster før de tænker på borgerens bedste,” understreger han 
og uddyber afsluttende: 

”Vi er nødt til virkelig at indskærpe overfor kommunerne, at lægelige advarsler altid skal følges i de her 
sager, og så må vi sætte en klart defineret nedre grænse for, hvor lille en potentiel arbejdsevne, der 
kan afprøves og afsøges.”  
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