
Forvaltningen ønsker ikke at gå ind i den konkrete sag.  
  
Men generelt skal et ressourceforløb hjælpe en borger med komplekse problemer, hvis arbejdsevnen er så 
begrænset, at vedkommende kan ende med at få tilkendt førtidspension, hvis der ikke bliver gjort en ekstra 
indsats, der er tilpasset den enkelte borger, for at komme nærmere job eller uddannelse.  
  
Endelig kan ressourceforløbet tydeliggøre og afklare, at borgeren slet ikke kan få fodfæste på 
arbejdsmarkedet og derfor skal indstilles til en førtidspension.  
  
Indsatsen skal være tværfaglig og helhedsorienteret inden for beskæftigelses-, uddannelses-, sundheds- og 
socialområdet.  
  
Det er altså hensigten, at borgeren skal få det bedre og dermed udvikle sin arbejdsevne. Målet er, at 
borgeren får et job eller en uddannelse – også selvom vejen dertil kan være lang.  
  
Det er også en forudsætning for at gå i gang med et ressourceforløb, at der kan peges på indsatser, hvor der 
er en realistisk forventning om, at borgeren på sigt kan forbedre sin situation og komme ud på 
arbejdsmarkedet. 
  
I et ressourceforløb i Center for Afklaring og Beskæftigelse i København er der fokus på, at borgeren 
kommer i en virksomhedsplacering på vilkår, der tager hensyn til borgerens samlede situation.  
  
Sideløbende med virksomhedsplaceringen er der mulighed for at deltage i aktiviteter via Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen og/eller Socialforvaltningen eller i andre specialiserede indsatser.  
  
Formålet med forløbet er altså, at borgeren får den bedst mulige støtte til at komme i en 
virksomhedspraktik.  
  
For borgere med behov for en mere intensiv indsats skal forløbet gøre dem i stand til at komme i en 
virksomhedspraktik eller afklare, at det ikke kan lade sig gøre med det samme pga. særlige psykiske eller 
fysiske udfordringer, en kompleks situation eller krævende behandlingsbehov.  
  
For de borgere, hvor det ikke er muligt at få fodfæste på arbejdsmarkedet, kan forløbet være med til at 
tydeliggøre, at det ikke er muligt og dermed at tilvejebringe et grundlag for at kunne tilkende en 
førtidspension.  
 


