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Kære Jørn Neergaard Larsen 
 
Vi har gennem medierne den 14. januar erfaret, at ministeren vil kontakte 
arbejdsmarkedets parter med henblik på en revidering af rimelighedskravet 
og dispensationsmulighederne for socialøkonomiske virksomheder.  
 
Som arbejdsgiverorganisation for socialøkonomiske og kooperative 
virksomheder i Danmark, og dermed en del af arbejdsmarkedets parter, 
håber vi, at ministeren også vil inddrage Kooperationen i denne dialog.  
 
Rimelighedskravet er en udfordring 

Vi vil i den forbindelse gøre opmærksomme på, at det ikke kun er 

bestemmelsen vedrørende førtidspensionister, men også de generelle 

rammer for rimelighedskravet, der bør kigges på. Det er her, mange danske 

socialøkonomiske virksomheder møder udfordringer.  

Flere af vores medlemsvirksomheder arbejder målrettet med at bringe 

udsatte ledige med komplekse udfordringer tættere på det ordinære 

arbejdsmarked. Det gør de så godt, at de står højt på kommunernes liste, 

når der skal findes tilbud til udsatte ledige. Men som tingene ser ud i dag, 

medvirker rimelighedskravet til, at virksomhederne igen og igen må afvise 

netop de personer, de har sat sig selv i verden for at hjælpe.  

Vi betragter rimelighedskravet som vigtigt ift. at modvirke 

konkurrenceforvridning og fortrængning af ordinært ansatte fra 

arbejdsmarkedet. Dette er dog kun i meget begrænset omfang relevant, 

hvad angår socialøkonomiske virksomheder.  
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Langt fra ordinær beskæftigelse 

Blandt andet som følge af de seneste års reformer rettet mod at styrke 

arbejdsudbuddet, står de kommunale jobcentre i dag med en stor gruppe af 

ledige borgere, for hvem vejen til ordinær beskæftigelse synes 

uoverkommelig lang.  

Det er borgere med så komplekse udfordringer, at en ansættelse vil kræve 

store mængder af støtte og særlige hensyn fra arbejdsgivers side. Det deraf 

følgende ressourceforbrug og den lave produktivitet vil afskrække langt de 

fleste arbejdsgivere, og det er derfor her ikke retvisende at tale om 

konkurrenceforvridning.  

 

Om Kooperationen 

Kooperationen er en arbejdsgiver- og interesseorganisation for mere end 

100 kooperative og socialøkonomiske virksomheder, der samlet bidrager til 

samfundsøkonomien med mere end 4000 arbejdspladser. For alle vores 

medlemmer gælder det, at samfundsansvar, dvs. det at forene skabelsen af 

forretningsmæssig og menneskelig værdi, er en helt grundlæggende del af 

virksomhedernes DNA. Som arbejdsgiver- og interesseorganisation arbejder 

Kooperationen proaktivt med at fremme rammerne for at drive 

socialøkonomisk virksomhed. 

 
Vi stiller gerne op 
Skulle du have interesse i at opleve, hvordan rimelighedskravet i dag 
spænder ben i forhold til at sikre beskæftigelse til de mest udsatte borgere, 
hjælper vi meget gerne med at arrangere et besøg hos en af vores 
socialøkonomiske medlemsvirksomheder. 
 

Vi håber, at du vil inddrage os i den fremadrettede dialog omkring 

rimelighedskravet. I så fald stiller vi beredvilligt op. 

 

 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
Susanne Westhausen 
Direktør 


