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Hvilke sociale ydelser 
påvirkes af erstatnings- 
udbetalinger? 

Indtægtsbestemte  

• Ressourceforløbsydelse 

• Revalideringsydelse, jf. LAS §§ 58 (indtægt fra andet arbejde) og 59 

(erhvervsevnetabserstatning – løbende ydelser) 

• Førtidspension, jf. lov om social pension §§ 39 og 32a 

 
Behovsbestemte  
• Kontanthjælp, jf. LAS § 30  

 



Ressourceforløbsydelse 
• Uafhængig af formue og ægtefælle/samlevers indtægts- og formueforhold, jf. 

LAS § 68, stk. 1 
 
• Indtægter fradrages, jf. LAS § 68a 

 
dvs. erstatnings for tabt arbejdsfortjeneste og 

pensionsforsikringsydelser, som træder i stedet for lønindtægt.  
 
NB! Løbende ydelse for tab af erhvervsevne fra arbejdsskadesikringen fradrages 

ikke, jf. LAS § 14, stk. 4.  



Ressourceforløbsydelse 
Ændring af § 68a (ressourceforløb) og § 69j, stk. 5, (jobafklaringsforløb) i 2016:  
 
• Ej fradrag for indtægter der vedrører periode før borgeren påbegyndte ressourceforløb/jobafklaringsforløb.  
 
• Tilsvarende skal gælde for indtægter, der vedrører periode efter afklaringsforløbet. 
 

Ergo: ikke nødvendigt at periodisere erstatning, hvis den vedrører en periode før eller efter perioden, hvor borgeren har 
modtaget ressourceforløbsydelse. 



Ressourceforløbsydelse og erstatning for tabt 
arbejdsfortjeneste 
2 principafgørelser  P 99-17 og 101-17 

 
P 99-17  

 
• Spørgsmålet om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste skulle sidestilles med lønindtægt fra ansættelse, som fradrages i 

ydelsen efter mere lempelig regel, hvorefter ressourceforløbsydelsen nedsættes med 30 % af lønindtægten indtil 
samlede lønindtægt udgør 14.116 kr. (2017-niveau) og med 55 % af lønindtægten derudover.  
 

• Resultat:  
 Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ≠ lønindtægt, jf. P 99-17. 

 



 P 101-99 

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste skal fradrages krone-for-krone 
 
 ”Hvis borgeren ikke har modtaget hjælp i den periode, indtægten vedrører, skal indtægten  heller ikke 
trækkes fra efter reglerne om fradrag for indtægter, da indtægter, der udbetales  for en periode, der ligger, før 
modtageren af ressourceforløbsydelsen er begyndt i et  jobafklaringsforløb, ikke medfører fradrag i 
ressourceforløbsydelsen.” 
 
Hvis beløb dækker samme formål og tidsrum som ressourceforløbsydelsen  
 dobbeltforsørgelse  fradrag i ressourceforløbsydelsen 

 



P 101-99 fortsat 
Afgørelsen fastslog også: 

 
• at kommunen ikke kunne kræve ydelse tilbage for 

periode, hvor borger havde været i aktivt tilbud – 
heller ikke selvom ydelsen og 
erstatningsudbetalingen dækker samme formål og 
periode 

 



Andre udbetalinger 
Så hvad med eks. :  
 

• feriepenge? 
• Invalidepensionsudbetalinger?  
• Andre pensionsforsikringer? 
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