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Personer med begrænsninger i arbejdsevnen kan få tilbud om
revalidering i form af erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp,
hvis dette er nødvendig for at kunne fastholdes eller komme ind på
arbejdsmarkedet. Kommunen skal give tilbud om revalidering, når andre
erhvervsrettede aktiviteter ikke er tilstrækkelige til, at den pågældende
kan klare sig selv.

Bogen gennemgår systematisk retsgrundlaget for revalidering og vil
kunne anvendes som opslagsbog for sagsbehandlere, rådgivere og
andre med særlig interesse for revalideringsområdet.

Bogen behandler ikke alene de relevante bestemmelser i aktivloven og
beskæftigelsesindsatsloven men tager udgangspunkt i de forskellige
faser i et sagsforløb for derigennem at give et bredere indblik i samspillet
med den tilgrænsende lovgivning. Reglerne for revalidering er også
relevante, når der behandles sager om bl.a. kontanthjælp og syge-
dagpenge, ligesom mulighederne for revalidering har afgørende betyd-
ning, når der skal træffes afgørelse om berettigelse til fleksjob eller
førtidspension.

, cand.jur., ph.d., er ansat som lektor i socialret på Aalborg
Universitet, han har bl.a. tidligere skrevet bogen fra samme
forlag.
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Forord 

Forord 
Revalidering i bred forstand har i nyere tid haft en central betydning i dansk 
sociallovgivning. Dette kan bl.a. ses ved, at Danmark allerede i 1960 fik en 
egentlig revalideringslov, der samlede og koordinerede bestemmelser om er-
hvervsmæssige foranstaltninger for erhvervshæmmede. Helt tilbage i den tid-
lige fattiglovgivning indgik der socialpolitiske synspunkter om bistand til 
løsning af erhvervsmæssige problemer. 
 Brugen af revalidering har dog siden årtusindskiftet været kraftigt falden-
de, antallet af personer, der har modtaget hjælp efter en af revalideringsbe-
stemmelserne, er mere end halveret. Dette er bemærkelsesværdigt i en perio-
de, hvor antallet af personer visiteret til fleksjob er mere end femdoblet og an-
tallet af tilkendte førtidspensioner har været stort set konstant.  
 Der har hersket en vis usikkerhed med hensyn til fortolkningen af revali-
deringsbestemmelserne i aktivloven og beskæftigelsesindsatsloven. Usikker-
heden vedrører både tildelings- og udmålingsreglerne, dette har bl.a. sin bag-
grund i den vage og elastiske bestemmelse for tildeling. Retsusikkerheden 
kommer til udtryk gennem udsagn om, at den samme ansøger til revalidering 
i en kommune vil få afslag, i en anden kommune få tildelt den ønskede reva-
lidering med revalideringsydelse, i en tredje kommune blive presset ind i et 
andet og kortere uddannelsesforløb end ønsket, men med revalideringsydelse 
og i en fjerde kommune få tildelt støtte alene i form af uddannelsesudgifter og 
eventuelle handicapudgifter og i øvrigt blive henvist til at leve af SU. 
 Bogens mål er at give en systematisk gennemgang af retsgrundlaget for 
revalidering og vil kunne anvendes som opslagsbog for sagsbehandlere, råd-
givere og andre med særlig interesse for revalideringsområdet. Bogen be-
handler ikke alene de relevante bestemmelser i aktivloven og beskæftigelses-
indsatsloven, men tager derimod udgangspunkt i de forskellige faser i et sags-
forløb for derigennem at give et bredere indblik i samspillet med den tilgræn-
sende lovgivning. 
 Arbejdet med bogen er afsluttet i august 2011, og der er ikke medtaget 
materiale fremkommet derefter. 

Gistrup, den 31. august 2011 
John Klausen 
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