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”Den 1. januar 2013 trådte en grundlæggende reform af hele førtidspensions- og 
fleksjobområdet i kraft. Reformen betyder, at de mest udsatte borgere får en helt ny 
indsats og hjælp til at komme videre i livet. Rehabiliteringsteam i kommunerne og 
ressourceforløb målrettet den enkelte borger bliver kernen i den nye indsats. Samtidig 
bliver fleksjobordningen målrettet personer med en meget begrænset arbejdsevne”.

Ovennævnte er et citat fra Beskæftigelses ministeriet og siger det hele: Udsatte borgere 
skal videre i livet. De skal ikke ”gemmes væk på en hylde” med førtidspension, de skal 
i gang på arbejdsmarkedet. Dem med meget begrænset arbejdsevne, skal i fleksjob, 
måske kun få timer eller en enkelt time om ugen. Der blev sagt mange pæne ord om at 
komme videre i livet, men der var også dem, der huskede på, at det handlede om kroner 
og øre og huskede os på, at dette altså også var en spareøvelse. 

Hvordan er det så gået? På de følgende sider tages en række emner op med dem, der 
til daglig sidder med virkeligheden helt tæt på: Socialrådgivere og faglige medarbejdere 
i fagforeninger under LO Silkeborg-Favrskov. Men oggså fleksjobbere fortæller deres 
historier, og tilsammen tegnes et billede af en reform, der for nogle udsatte har haft 
store menneskelige omkostninger. 

Formand Viggo Thinggaard
LO Silkeborg-Favrskov

• Lang vej frem mod afklaring kan give psykisk nedtur

• Fagforeninger: Fleksjobbere underbyder sig selv. Derfor går 
fleksjob på få timer ofte til de forkerte

• Svært at få fleksjob for dem, der har lav erhvervsevne

• Behov for jobgaranti for fleksjobbere

• Kun få får fastholdelsesfleksjob på den gamle arbejdsplads

• Kommuner administrerer forskelligt, når det gælder 
fastholdelsesfleksjob

• Fleksjob fem år ad gangen med til at skabe usikkerhed - 
fleksjobberen får ingen ro

• Reformens pensionsregler giver flere fattige ældre på lang sigt

• Sæsonansatte fleksjobbere rammes unødigt hårdt

• Nyskabelsen med rehabiliteringsteams fungerer
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Kort og godt om reformen

• Der er ingen nedre grænse for antallet af ugentlige arbejdsti mer i et fl eksjob.

• Arbejdsgiveren udbetaler kun løn for det antal ti mer, medarbejderen reelt 
yder på arbejdspladsen.

• Lønnen suppleres med et fl ekslønti lskud direkte ti l personen.

• Fleksjobvisiterede har pligt ti l at være akti vt jobsøgende, deltage i 
kontaktsamtaler på jobcentret og have deres CV på jobnet.

• Et fl eksjob bevilges for en periode på fem år. Dereft er tages der sti lling ti l, 
om den pågældende stadig er beretti  get ti l fl eksjob

• Der er øget brug af overenskomsternes sociale kapitler, når en person skal 
fastholdes i et fl eksjob.

• Den ansatt e i fl eksjob har et økonomisk incitament ti l at øge ti metallet.
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En gang kunne man fortsætte i fleksjob på sin gamle arbejdsplads, hvor man kendte kollegaer og 
arbejdet - nu skal man i arbejdsprøvning andre steder. Det kan for nogle give usikkerhed, angst og en 
psykisk nedtur, fordi man i forvejen er skrøbelig efter sygdom eller skade

Alle skal så vidt muligt ud og arbejde 
- i det mindste få ti mer om ugen - i 
stedet for at få førti dspension. Og man 
kan i de fl este ti lfælde ikke blive på 
den arbejdsplads, man kender. Disse 
forhold kan betyde en psykisk nedtur, 
fordi man føler sig klemt i systemet. 
Det kan både HK Østjylland og 3F 
Silkeborg tale med om.
”Hos os har vi medlemmer fra industrien 
og fra bygge- og anlæg, der har det 
rigti g skidt eft er nedslidning eller en 
arbejdsulykke. De kan ikke overskue at 

skulle i gang med arbejdsprøvninger 
det ene og det andet sted, de er usikre 
på, hvad der skal ske. Oft e føler de sig 
i klemme i systemet, og det kan få 
psykiske konsekvenser”, siger faglig 
sagsbehandler i 3F Silkeborg Jytt e 
Laursen. 

Turde ikke gå uden for en dør
3F har eksempler på medlemmer, der 
ryger helt ned. De har måske i mange 
år passet deres arbejde og været en del 
af et kollegialt fællesskab. At sige farvel 
ti l det kan i sig selv give depressioner, 
og når der samti dig skal kæmpes med 
årsagen: nedslidning, sygdom eller 
skade, går det ud over ressourcerne. 
“For disse mennesker kan det være 
næsten uoverkommeligt at skulle 
igennem et langt forløb med arbejds-
prøvning. Vi taler om mennesker, der 
før ville få førti dspension, men som nu 
skal have et fl eksjob. Hele dett e forløb 
kan være særdeles belastende, og 
resultatet kan blive psykiske nedture. 
Et medlem hos os fi k så stærk angst, 
at vedkommende ikke turde gå uden 
for en dør”, siger Jytt e Laursen. 

Mistro og konstante krav
Socialrådgiver Steff en Friis, HK Østjyl-
land: 
”Systemet bygger i dag endnu mere 
end ti dligere på, at du ikke må blive 
placeret på en hylde. Du skal udvikle 
dig. Men udvikler man sig ved at blive 
presset? Vi har med lemmer, der siger: 

”Giv mig da bare vished om, hvad jeg 
skal og hvilken ydelse, jeg kan få, så 
kan jeg nok godt udvikle mig”. Det er 
uvisheden, der giver det store pres, 
og det kan udvikle sig ti l psykiske 
problemer, selv om udgangspunktet 
var fysiske problemer. Nogle kommer 
ind med en konkret sygdom, og de 
oplever, at der sti lles spørgsmålstegn 
ved, hvordan de tackler det. Gør de 
nok? De skal lære at tackle smerter 
osv., og det virker på dem næsten 
som om, at problemet er, at de ikke 
selv gør nok. Hvis du selv gør noget 
mere, kan du nok også arbejde noget 
mere. Det er mistænkeliggørende. 
Kommunen kan måske presse den 
enkelte ti l at arbejde en ti mer mere 
om ugen, og så er det også sagt. Men 
det kan undervejs ende med at give 
psykiske problemer, der måske ellers 
kunne have været undgået”. 
Steff en Friis peger på, at selv om man 
så omsider får et fl eksjob, skal man 
ikke tro, at man er i mål: 
“Nej, så enkelt er det ikke, for selv om 
der er grønt lys, kan man straks skimte 
et gult i det fj erne. Man får at vide, 
at man er beretti  get ti l et fl eksjob, og 
fra den dag, man har fundet et sådant 
job, har man fem år, så skal der ses 
på det igen. Det giver ny usikkerhed. 
Og er man under 40 år, skal der igen 
og igen ses på sagen hvert femte år”.

Psykiske problemer på 
vejen mod fl eksjob

For disse 
mennesker kan 
det være næsten 

uoverkommeligt at 
skulle igennem et 
langt forløb med          
arbejds  prøvning

Faglig sagsbehandler i 
3F Silkeborg 

Jytt e Laursen. 
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»§ 70 a. Grundlaget for en afgørelse om fl eksjob består 
af rehabiliteringsplanens forberedende del, som har 
været behandlet i et rehabiliteringsteam, jf. § 30 a og 
kapitel 3 a i lov om ansvaret for og styringen af den 
akti ve beskæft igelsesindsats. Rehabiliteringsplanen skal 
indeholde følgende:

1) Dokumentati on for, at personens ressourcer og 
udfordringer er fuldt afk larede i forhold ti l uddannelse og 
beskæft igelse,

2) Dokumentati on for, at alle relevante indsatser eft er 
denne lov samt andre foranstaltninger har været afprøvet 

for at bringe eller fastholde den pågældende i ordinær 
beskæft igelse,

3) Dokumentati on for, at den pågældendes arbejdsevne 
anses for varigt og væsentligt begrænset og ikke kan 
anvendes ti l at opnå eller fastholde beskæft igelse på 
normale vilkår, og

4) Dokumentati on for, at den pågældende har været 
ansat under de sociale kapitler m.v., jf. § 70 b, i mindst 12 
måneder, hvis personen skal ansætt es i fl eksjob på den 
hidti dige arbejdsplads.«

§ 70 c. Jobcenteret bevilger fl eksjob for en periode 
af 5 år, jf. dog stk. 2. Når den 5-årige periode 
udløber, tager jobcenteret sti lling ti l, om personen 
fortsat opfylder beti ngelserne i § 70 for et nyt 
fl eksjob.

Stk. 2. For personer, der er fyldt 40 år, bevilger 
jobcenteret eft er det første fl eksjob et permanent 
fl eksjob, hvis jobcenteret vurderer, at arbejdsevnen 
fortsat er nedsat i et omfang, så overgang ti l 
beskæft igelse på det ordinære arbejdsmarked ikke 
er en mulighed, og beti ngelserne for fl eksjob fortsat 
er opfyldt.

Fem år ad gangen

Dokumentati on, dokumentati on, dokumentati on… VEJEN
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”Tiden med 
arbejdsprøvninger var 
den værste i mit liv ” 

Roses depressioner blev starten på en psykisk nedtur, 

og hun har prøvet lidt af hvert – også at blive udnytt et som 

billig arbejdskraft . Nu er hun i fl eksjob 10 ti mer om ugen, 

og det har givet hende ro i livet. 

Men vejen frem ti l fl eksjobbet var tæt på at knække hende
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Rose gik direkte fra 
praktik til fleksjob i 
blomsterbutikken. 
Modelfoto: 
Colourbox

Skal jeg selv finde 

et nyt fleksjob? 

Hvem vil have mig?                      

Måske kan jeg 

blive, hvor jeg er.                

Min arbejdsgiver 

har sagt, at han nok 

skal give mig et god 

skudsmål, så jeg håber 

det bedste

Rose er medlem af FOA Silkeborg-
Skanderborg, og når hun nu ser 
tilbage på de seneste års forløb, er 
hun glad for den støtte, hun har fået 
fra sin fagforening. Den var der brug 
for. Vejen til fleksjobbet har nemlig 
været lang og svær for den tidligere 
pædagogmedhjælper, og nu ser det 
hele igen noget usikkert ud. Den 
forretning, hun har fleksjob i, skal 
nemlig sælges: 
”Så ved jeg jo ikke, om, jeg kan 
fort sætte eller om jeg skal ud og 
finde et nyt job. Og det er ikke let, 
for jeg har meget svært ved at skulle 
omplante mig til nyt”, siger Rose. 
Det er ikke hendes rigtige navn, men 
da hun gerne vil arbejde med blomster, 
er det valgt her. Rose arbejder netop 
nu i en blomsterbutik, hvor hun er 
10 timer om ugen, men lønnes for 
fem timer. 
”Det er en god ordning for mig. Så 
kan jeg tage den med ro, og jeg kan 
holde pause ind i mellem”, siger Rose.
Hun er 54 år og blev medlem af FOA 
for mange år siden, da hun havde 

rengøringsarbejde. Siden tog hun den 
pædagogiske grunduddannelse og 
blev medhjælper i flere af kommunens 
skolefritidsordninger. Men noget gik 
galt i Roses liv:
 ”På forholdsvis kort tid mistede jeg 
både minde forældre og min lillebror, 
der led af muskelsvind. Han blev fundet 
derhjemme, død af et hjertetilfælde. 
Det var nogle år, der ramte mig meget 
hårdt, og jeg røg ned med depression 
over to omgange og var sygemeldt i 
lange perioder”, fortæller Rose.    
I nogle tilfælde åbner depressioner 
for andre psykiske problemer som 
f.eks. angst. Det oplevede Rose, der 
i perioder som sygemeldt ikke turde 
gå uden for døren derhjemme. Hun er 
blevet meget skrøbelig og har svært 
ved at skulle kaste sig ud i noget nyt. 

Presset psykisk
”De sidste omkring fire år er jeg virkelig 
blevet prøvet af. Gennem Jobkompagniet 
kom jeg ud i arbejdsprøvning det ene 
og det andet sted, og selv om det i sig 
selv kan være udmærket, blev det for 

mig de værste år af mit liv. Jeg var 
inde under det ene system efter det 
andet. På et tidspunkt var jeg ansat 
med løntilskud i en forretning, hvor 
jeg troede, jeg kunne blive og udvikle 
mig, men efter et halvt år blev jeg 
erstattet af en anden med løntilskud”, 
fortæller Rose.  
Oplevelsen var med til at presse hende 
psykisk, og hun er i dag glad for, at 
dette kapitel med konstant afprøvning 
er forbi. Hun havde selv fundet en 
plads i en blomsterbutik, hvor hun 
kom i praktik, og det var for hende 
det helt rigtige:
”Jeg har altid været glad for at arbejde 
med blomster, så for mig var det et 
godt sted. Jeg var der et par timer om 
dagen, og da jeg i maj blev visiteret 
til fleksjob, sagde indehaveren, at når 
der var tale om fem timers aflønning 
ugentligt, ville han godt ansætte mig 
fast som fleksjobber.”
For Rose var mødet med rehabiliterings-
teamet en god oplevelse. Her blev de 
ret hurtigt slået fast, at hun selvfølgelig 
skulle have et fleksjob.

”Jeg gik direkte fra praktik til fleksjob 
hos blomsterbutikken. Her tages der de 
hensyn, der skal tages. Når jeg synes, 
det bliver for meget med travlhed 
i butikken, går jeg ind bagved og 
mærker blomster op. Det har givet 
mig ro i livet, i modsætning til de år 
hvor jeg konstant skulle afprøves nye 
steder”, siger Rose. 
Hun ved, at hendes arbejdsgiver vil 
sælge forretningen, og hun er bekymret 
for, om hun så skal ud og kastes rundt 
mellem systemerne igen.
”Det magter jeg næsten ikke. Anette 
Neist fra FOA har da også sagt til 
mig, at nu er jeg visiteret til fleksjob, 
og det skal der ikke ændres på. Men 
skal jeg selv finde et? Hvem vil have 
mig? Måske kan jeg blive, hvor jeg er. 
Min arbejdsgiver har sagt, at han nok 
skal give mig et god skudsmål, så jeg 
håber det bedste”.
Rose siger, at hun godt kunne bruge 
noget støtte nu. Efter et halvt år i 
fleksjob er hun kommet ud i en noget 
usikker situation. Måske burde der 
være noget opfølgning efter et halvt 
år, så man ikke føler, man er helt over 
ladt til sig selv, mener hun. 
Havde hun ikke haft fagforeningen, 
havde det været rigtig svært. Hun 
har fået hjælp og støtte, Anette Neist 
har været med som bisidder og har 
kunnet sørge for at holde tråden, når 
Rose har glemt, hvad der blev sagt på 
sidste møde og på sidste møde igen.
 
Noget gik galt i Roses liv efter depres-
sionerne og det, de førte med sig. 
Hun er psykisk presset, og hun har 
gået til psykolog uden at blive stillet i 
udsigt, at hun vil få det meget bedre. 
Hun lever med det, men hun har brug 
for sikkerhed og stabilitet. Det har 
fleksjobbet givet hende – men hvor 
længe? Skal hun i gang med at søge 
igen her og nu, eller skal hun se tiden 
an? Rose tænker over sagerne, mens 
hun 10 timer hver uge bevæger sig 
rundt i den verden, hun befinder sig 
så godt i. Blomsternes verden.   
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§ 25 a. Kommunalbestyrelsen skal oprett e et rehabilite-
ringsteam. Rehabiliteringsteamet er et dialog- og koordi-
neringsforum, som afgiver en indsti lling i alle sager, inden 
beslutning om og ti lkendelse af ressourceforløb, fl eksjob, 
ti lskud ti l selvstændigt erhvervsdrivende og førti dspension 
træff es. Indsti llingen skal indeholde rehabiliteringsteamets 
vurderinger i forhold ti l borgerens muligheder for at opnå 
beskæft igelse eller uddanne sig.

Stk. 2. Formålet med rehabiliteringsteamet er med udgang-
spunkt i den enkelte borgers samlede situati on at sikre en 
tværfaglig koordinering og en helhedsorienteret indsats 
på tværs af forvaltninger og myndigheder og med fokus 
på beskæft igelse og uddannelse, så den enkelte borger så 
vidt muligt får fodfæste på arbejdsmarkedet.

Reformen betyder, at tværfaglige rehabiliteringsteams 
skal komme med indsti llinger ti l, hvad der skal ske, eft er 
at alle afprøvninger mv. er gennemført. Skal næste skridt 
være ressourceforløb, fl eksjob, anden beskæft igelsesrett et 
indsats eller førti dspension? Når sagerne kommer for, er 
borgeren og sagsbehandleren med ti l mødet, og i teamet 
skal der være repræsentanter for beskæft igelsesområdet, 
det sociale område og sundhedsområdet.  Rehabiliterings-
teamet kommer med indsti lling ti l, hvad der bør ske, og 
hereft er træff er kommunen afgørelse. 

Metal
Faglig sekretær Heine Nielsen, Metal Silkeborg-Bjerringbro, 
er en af dem, der oplever disse teams som en god ordning: 
”Jeg har et helt aktuelt eksempel: Torsdag var der møde 
med et af vore medlemmer. Der var stort set enighed med 
det samme, og fredag lå papirerne klar ti l jobkonsulenten 
på Jobcentret. Vort medlem var visiteret ti l et 15 ti mers 
fl eksjob, og selve denne sagsbehandling gled på alle måder 
glat igennem. Jeg synes, det er kompetente folk, der sidder 
i disse rehabiliteringsteams. De er velforberedte og gør et 
godt stykke arbejde”. 

FOA
Nogenlunde de samme toner lyder fra FOA Silkeborg-
Skanderborg. Men her gør faglig konsulent Anett e Neist 
opmærksom på, at det ikke er nogen selvfølge. Ikke alle 
steder fungerer det, som her i området:
”Nej, i nogle kommuner kan det tage måneder, før der 
kommer svar. Her sker det omgående, når først rehabilit-
eringsteamet har været samlet.  Når rehabiliteringsteamet 
mødes, kan alle aspekter belyses, også de lægelige, og der 
kan træff es en beslutning. Det gode er, at denne beslutning 
godt kan være en anden end det, der måske var lagt op ti l, 
eft er en snak med borgeren. Han eller hun får ved mødets 
slutning at vide, hvad der indsti lles, og eft er en uges ti d 
kommer beslutningen. Det fungerer”.  

3F
Faglig konsulent Jytt e Laursen, 3F Silkeborg, er enig: 
”Vi har medlemmer, der eft er mange år på arbejdsmarkedet 
pludselig kommer i en situati on, der er svær at overskue, og 
hvor de puff es rundt i noget, de oplever som et væld af ord. 
I hele denne proces med vurderinger og afprøvninger kan de 
have svært ved at kende sig selv og kan i nogle ti lfælde føle 
sig mistænkeliggjort. Men ved mødet i rehabiliteringsteamet 
kommer der på en god måde ord på, og det fortjener ros. 
Det gælder også Jobcentret, som jeg selv ti dligere har været 
med ti l at kriti sere. Her har vi fået en god dialog med faste 
samarbejdsmøder”.

Det er en god ide at lade tværfaglige teams 

mødes omkring bordet sammen med 

borgeren for at få helheden med. 

Og det virker…

Fagforeninger:

Kompetente folk i 
rehabiliteringsteamet

Om rehabiliteringsteamet
Colourbox

godt stykke arbejde”. godt stykke arbejde”. godt stykke arbejde”. 

Faglig sekretær Heine Nielsen, Metal Silkeborg-Bjerringbro, 
er en af dem, der oplever disse teams som en god ordning: 
”Jeg har et helt aktuelt eksempel: Torsdag var der møde 
med et af vore medlemmer. Der var stort set enighed med 
det samme, og fredag lå papirerne klar ti l jobkonsulenten 
på Jobcentret. Vort medlem var visiteret ti l et 15 ti mers 
fl eksjob, og selve denne sagsbehandling gled på alle måder 
glat igennem. Jeg synes, det er kompetente folk, der sidder 

godt stykke arbejde”. 
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3F-Silkeborg: 

Der er jo ikke fl eksjob ti l de virkelig nedslidte

Før reformen: 
Syge og nedslidte kunne få førti dspension.

Eft er reformen: 
Ingen under 40 år kan som udgangspunkt få førti dspension. I 
stedet skal man ind i et ressourceforløb. Er man over 40 år, kan 
man få ti lkendt førti dspension, men først eft er et ressourceforløb, 
der så vidt muligt skal øge ressourcerne. De kan vare op ti l fem 
år og forlænges med yderligere fem år.

Siden reformen blev gennemført er det kun lykkedes en enkelt 3F’er at få fl eksjob. Han 

skaff ede sig et job på en campingplads, som han kendte. De øvrige er fanget i et nyt tomrum

Tilbage i februar 2012 blev tonen slået 
an på statsminister Helle Thorning-
Schmidts ti rsdagspressemøde, hvor 
hun med glæde i stemmen sagde, at 
”Ingen under 40 år skal kunne ti lkendes 
førti dspension”. Startskuddet for arbejdet 
frem mod en reform var dermed givet, 
og ingen kunne være i tvivl: Dett e var 
også et ønske om at få ændret begrebet 
førti dspension grundlæggende. 
Ved årsskift et ti l 2013 trådte reformen 
i kraft . Hereft er er der ingen nedre 
grænse for, hvor få ti mer man kan få 
fl eksjob, og begrebet ressourceforløb 
blev indført for dem, hvor der er tvivl: 
Fleksjob eller førti dspension? 
I praksis er det gået, som politi kerne 
ville: Det er særdeles svært at få 
førti dspension, hvis man er over 40 
år, og næsten umuligt, hvis man er 
under 40 år.   
”Det er det, som er problemet for nogle 
af vore medlemmer: De kan ikke få 
førti dspension, og det er svært for dem 
at få et fl eksjob. Udgangspunktet med 
reformen er, at alle skal i gang med 
at arbejde, også selv om det kun er få 
ti mer om ugen. Problemet er bare, at 
vore medlemmer oft e er så nedslidte, 
at de ikke kan få et fl eksjob”, siger 
faglig sagsbehandler Jytt e Laursen, 
3F-Silkeborg. 

Skal gennem et arsenal af 
piller for at komme i gang 
De sager, hun sidder med, handler 
om nedslidninger og arbejdsulykker. 
Det er medlemmer, der for manges 
vedkommende er i konstante smerter. 
For Jytt e Laursen er erfaringerne fra det 
første år med reformen, at intenti onerne 

om at få alle i gang kan se fi ne ud på 
papiret. I hendes sager holder de bare 
ikke: 
”Jeg har eksempler, hvor medlemmer 
hver morgen skal igennem et helt arsenal 
af smertesti llende piller for overhovedet 
at komme i gang med dagen. Det er 
eksempler, hvor der før ville være tale 
om førti dspension. Nu skal de i gang, 
og her hopper kæden altså af for mig. 
Nu tales der om fl eksjob på helt ned ti l 
en ti me om ugen, men er det noget at 
byde folk? De er jo ikke en del af det 
kollegiale fællesskab, hvis de kun er 
ganske få ti mer på arbejds pladsen, og 
mange har så store smerter, at det er en 
enorm overvindelse for dem overhovedet 
at komme hen på arbejdspladsen.” 

”Se hvor svært, han har det, den stakkels 
mand. Ham kan vi jo ikke have gående”
Når medlemmerne eft er arbejdsprøv-
ninger mv. er blevet godkendt ti l et 
fl eksjob, kommer næste problem: 
”De skal selv skaff e sig et fl eksjob, 
men når man er kommet væk fra 
ar bejds markedet, har man jo mistet 
sit netværk. Systemet slipper dem og 
gør ikke yderligere for at hjælpe dem i 
gang, når først de er visiteret ti l fl eksjob. 
Det mener jeg er forkert.  Jeg oplever 
også arbejdsgivere holde sig ti lbage. 
Der kan måske være tale om et fl eksjob, 
hvor man skal gå og fylde varer op i 
en forretnings hylder, men så hører jeg 
arbejdsgivere sige: ”Se, hvor svært han 
har det, den stakkels mand. Man kan 
jo se, at han er i store smerter. Vi kan 
da ikke have ham gående i buti kken. 
Hvad vil vore kunder ikke sige?” Også 
på andre former for arbejdspladser 

holder arbejdsgiverne sig ti lbage. Det 
er jo ikke rart dagligt at se andre have 
det så dårligt.” 
Jytt e Laursen har godt hørt politi k er nes 
argumenter: At man ikke bare skal 
parkere folk på førti dspension resten af 
livet. Men hun forstår dem ikke: 
”Det fremsti lles næsten som om, at 
førti dspension ti dligere var en livs -
ti ds-dom. Det var jo ikke ti lfældet. Man 
kunne jo når som helst tage en sag op 
og vurdere, om forudsætningerne for 
førti dspension fortsat er ti l stede. Er 
de ikke det, skulle der ske noget andet. 
Så jeg køber ikke den der med, at 
førti dspension betød passiv forsørgelse 
resten af livet”. 

Faglig sagsbehand ler 
Jytt e Laursen, 
3F-Silkeborg. 

Problemet er 
bare, at vore 

medlemmer ofte 
er så nedslidte, 
at de ikke kan 
få et fl eksjob

Faglig sagsbehandler Jytt e Laursen, 
3F-Silkeborg.M
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Da stigen væltede 
under arbejdsmanden
“Titler? Jeg var sgu da arbejdsmand”, griner Henrik Johansen. 

Humøret er der stadig  - på trods. Han har benprotese og sidder 

en del af tiden i kørestol efter en arbejdsulykke, der gav 27 brud 

på benet. Nu er han i sommerhalvåret ugentlig seks timer i 

fleksjob på en campingplads

Det skete en dag i oktober 2009. Henrik 
Johansen var i gang med arbejdet på 
Tandskov Genbrugsplads. Det var en dag 
som så mange andre, men på et sekund 
ændredes livet for altid for Henrik. 
Han havde ryddet op på en repos, da 
ulykken skete: stigen forsvandt under 
Henrik, der faldt ned på det ene ben, 
der klappede sammen under ham. Da 
han lå på asfalten, kunne han se benet 
nærmest bølge ud fra sig på en underlig 
måde. Han ville flytte det, men kunne 
ikke. Han kunne heller ikke mærke 
noget. Ingen smerter, ingenting.
”En arbejdskammerat sørgede for, at 
jeg fik en cigaret, mens vi ventede på 
ambulancen. Jeg begyndte at ryge, da 
jeg var 11-12 år. Nu fik jeg min sidste 
smøg”, fortæller Henrik. 
Fra hospitalet i Silkeborg blev han 
omgående kørt videre til Aarhus, og han 

kom med det samme på operationsbordet. 
Henrik havde 27 brud, langt de fleste i 
anklen. Han kom i første omgang gennem 
tre operationer, men de næste to-tre år 
blev det til 15 gange på operationsbordet. 
”Først fik jeg et stativ med pinde gennem 
benet, som jeg skulle sidde i kørestol med 
i to år. Jeg havde voldsomme smerter 
og kom op på at tage 12 morfinpiller 
om dagen. Jeg blev helt afhængig. 
Da stativet blev taget af, faldt anklen 
sammen. Så fik jeg en speciel støvle 
på i et års tid. Jeg kunne ikke være ved 
mig selv for smerter, men støvlen hjalp 
overhovedet ikke”.

Bad om at få benet sat af
Henrik ville ikke mere, og han bad 
lægerne om at få fjernet benet. Han 
kunne ikke blive ved med at holde 
smerterne ud. Da han kom ud til sin 

familie i venteværelset, lavede han 
glad sejrstegn ved slå en knyttet næve 
op i luften: Benet skulle væk…
”Ja, de fleste ville nok være kede af det, 
men for mig var det nærmest lykken 
efter alt det, jeg havde været igennem 
af smerter”, siger Henrik. 
I årene før ulykken havde han haft 
en del andet at kæmpe med, uden at 
det dog havde betydet særlig mange 
og lange sygeperioder, hvor han ikke 
kunne passe sit arbejde. I 1998 fik 
han betændelse i tyktarmen og fik 
indopereret en kunstig tarm. I 2001 fik 
han blodprop i lungerne, to år senere 
blodprop i hjertet og to år efter igen 
i hjernen. 
”Den sidste var den værste. Jeg var lam 
i højre side, og havde jeg ikke hurtigt 
fået den rette blodfortyndende medicin 
i Silkeborg, havde det været permanent. 

Henrik Johansen har arbejdet 28 år ved Silkeborg 
Kommune, først ved vejvæsnet i seks-syv år, siden 
på Tandskov. Han var tillidsrepræsentant for 
de ansatte og havde været det i 18 år.
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Nu fortog det sig eft er nogle dage”, 
fortæller Henrik.  
Han får stadig blodfortyndende  medicin, 
og ved den seneste blodprop fandt 
de også ud af, at hans hjerte er for 

stort, og at han derfor også skal have 
hjertemedicin. Desuden får han stadig 
smertesti llende medicin, for han lider 
en del af fantomsmerter.
”Især om natt en kan jeg få så forfærdeligt 
ondt i den ankel, jeg ikke har”, siger 
Henrik.
De første to år eft er ulykken fi k han fortsat 
løn, hvoreft er han kom på sygedagpenge. 
Han kom i arbejdsprøvning gennem 
Jobkompagniet, og i begyndelsen af 
2013 blev han visiteret ti l fl eksjob. 
”Hvis jeg var blevet ved med at sige av, 
havde jeg nok fået førti dspension. Men 
det ville jeg ikke have. Jeg er vant ti l at 
møde en masse mennesker gennem mit 
arbejde, og jeg ville ikke acceptere, at 
det var helt slut på arbejdsmarkedet”, 
siger Henrik. 

”Shit happens”
Han er visiteret ti l seks ti mers fl eksjob, 
hvoraf han skal have løn for de tre ti mer. 
Han fandt selv et job, og i skrivende 
stund er han det eneste medlem af 
3F Silkeborg, der eft er reformens 
gennemførelse har fået et fl eksjob.  Det 
har han, fordi han selv har fundet det. 
”Sådan er det. Du får ikke et fl eksjob, 
hvis du ikke selv fi nder det. I Silkeborg 
Kommune er der tre mand, der skal 
stampe fl eksjob op af jorden, men jeg 
synes ikke, der gøres nok for at informere 
virksomhederne om, hvad fl eksjob er, 
og hvad det indebærer”.
Henrik kom på et fi re ugers kursus, hvor 
han blandt andet skulle lære at skrive 

ansøgninger, og det var tre fl eksjobbere, 
der stod for kurset.
”Af alle de kurser, jeg har været på, var 
dett e kursus det bedste. Underviserne, 
Gerda og Lone, var selv fl eksjobbere. 
De havde selv været der nede, hvor 
man skulle samles op igen, for det har 
man, hvis man bliver fl eksjobber. De 
vidste, hvad det handler om. Derfor 
fatt er jeg simpelthen ikke, at de blev 
fyret, og jeg er fakti sk noget sur over 
det. Der er i hvert fald ikke sparet noget 
ved det, så jeg forstår ikke, hvorfor de 
skulle ud”.Det er Henrik i en nøddeskal: 
Han er ikke bitt er over det, der skete, 
den gang sti gen forsvandt under ham: 
”Shit happens”, som han siger. Han er 
mere bitt er på andres vegne, når han 
giver eksempler på noget, han mener 
er uretf ærdigt. 
Selv tog han kontakt ti l lejrchefen på 
Ulstrup Camping, hvor han i mere end 
en snes år har været fastligger. Der er 
han nu fl eksjobber i sommerhalvåret, 
og så slår han græs, fj erner aff ald osv. 
Han har sin campingvogn stående, og 
han møder mennesker og ti lrett elægger 
selv arbejdsti den. 
”Nu vil jeg se, om jeg ikke kan komme 
lidt op i ti d i den kommende sæson. Jeg 
tror, jeg kan klare det. Og lejrchefen 
er også indsti llet på det”, siger han.  
Arbejdsmanden, der nok mistede fod fæste 
en dag på jobbet, men som ikke har 
mistet fodfæste i livet. 

Sådan er det. 
Du får ikke et 
fl eksjob, hvis 
du ikke selv 

fi nder det. Jeg 
synes ikke, der 
gøres nok for 
at informere 

virksomhederne 
om, hvad fl eksjob 

er, og hvad det 
indebærer

340 ledige fl eksjobbere i Silkeborg Kommune

På Jobcenter Silkeborg havde de sat sig et mål: Der skulle oprett es 200 nye fl eksjob i 2013. 
Dett e mål blev mere end opfyldt, for der blev oprett et 256 nye job. Den første ti d med 
reformen gik det noget trægt: I januar 2013 blev der oprett et 8-10 nye job. Hereft er gik det 
fremad, og der oprett es nu 20-25 nye fl eksjob om måneden. 
Køen af fl eksjobbere uden arbejde er dog relati v lang: cirka 340 er visiteret ti l fl eksjob, men 
har ikke noget arbejde. Ledigheden er størst blandt fl eksjobbere med lav arbejdsevne.

133 ledige fl eksjobbere i Favrskov Kommune

Ifølge arbejdsmarkedschef 
Anita Jensen i Favrskov 
Kommune oplever man i 
kommunen stor ti lfredshed 
med den nye ordning, 
fordi den er væsentlig 
nemmere at administrere. I 
kommunen blev der i 2013 
oprett et 159 nye fl eksjob, 
og af dem var cirka 63 
procent på 10 ti mer eller 
derunder.  
Af dem, der er visite ret 
ti l fl eksjob, gik 133 
midt i marts 2014 på 
ledighedsydelse.

Fleksjobber Henrik Johansen.

FOTO: Silkeborg Kommune

Foto: Favrskov Kommune
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Tomrummet er det værste
Udgangspunktet for reformen er, at alle skal i gang. 

Men realiteterne er, at mange er parkeret i et nyt 

tomrum efter en lang periode med arbejdsprøvning. 

De er visiteret til fleksjob, men går ledige

Sagsbehandler Jytte Laursen, 3F Silkeborg, 
kunne forestille sig en form for kommunale 
værksteder og andre arbejdspladser 
for dem, der ikke kan finde et fleksjob. 
Og afdelingsleder Thomas Winther, 
Jobcenter Silkeborg, foreslår en form 
for jobgaranti. De er enige med det, 
der også lyder fra andre fagforeninger: 
Tomrummet er det værste. Og ikke 
mindst dem med lav arbejdsevne har 
problemer med at få arbejde. 
”Køen af ledige fleksjobbere vil jo bare 
blive længere og længere, når det 
gælder dem, der har det værst”, siger 
Jytte Laursen.

”Vi har eksempler på ansatte på chauf-
førområdet, der har haft ugentlige 
arbejdsuger på 110-120 timer. Så skal 
de pludselig ud og finde en arbejdsgiver, 
der vil have dem fem timer. Det bliver let 
uværdigt for den enkelte, der skal melde 
sig ledigt og lave både ansøgning og 
cv som fleksjobber. Jeg synes ikke, der 
tages ordentlig hånd om dem. Det kan 
være svært at komme ind i de kollegiale 
og sociale sammenhænge, de er vant 
til. Her kunne det offentlige efter min 
mening tilbyde særlige jobs på nogle 
værksteder, hvor der også var mulighed 
for at opbygge noget kollegialt, fordi 

alle var i samme situation. Systemet 
placerer disse fleksjobbere på hylderne, 
så skal systemet vel også være med til 
at sælge dem. Det må være en fælles 
opgave for samfundet.”  
Jytte Laursen mener, at det kan være 
nedværdigende kun at møde lukkede 
døre på jagten efter få timers fleksjob 
ugentlig, hvis man først har været 
gennem sygdomsforløb og længere 
tids afprøvning.

Garanti efter et eller halvandet år
Thomas Winther, Jobcenter Silkeborg: 
”Jeg er enig i, at tomrummet, uvisheden 

Måske man kunne overveje en form 
for jobgaranti, der trådte i kraft, når 
vi i for eksempel et år eller halvandet 

forgæves har forsøgt at hjælpe den 
pågældende med at finde et job

og ventetiden er det værste. Vi forsøger 
hele tiden at motivere vores borgere til 
at tænke i jobmuligheder og tilbyder 
også kursuslignende forløb, hvor der 
arbejdes med at få skrevet en god 
ansøgning, finde jobmuligheder og 
bruge de mange søgemuligheder, der 
er i dag. Desuden har vi mange, der 
er i praktik, og som vi efterfølgende 
håber finder plads på praktikstedet. 

Med reformen stilles der nu krav om, 
at fleksjobgodkendte også skal være 
aktivt jobsøgende og have et aktivt 
CV på Jobnet.dk.
Derfor kunne jeg godt forestille mig, at 
vi havde et godt tilbud i baghånden, og 
det skulle være nogle ekstraordinære 
funktioner, noget arbejde, der ellers 
ikke ville blive udført. Nogle kan måske 
bage boller til børn i børnehaven, andre 

kan hjælpe foreninger, eller der kan 
være serviceopgaver, der ellers ikke 
ville blive løst. Vi siger jo til folk, at de 
skal holde sig i gang. Måske man kunne 
overveje en form for jobgaranti, der 
trådte i kraft, når vi i for eksempel et 
år eller halvandet forgæves har forsøgt 
at hjælpe den pågældende med at 
finde et job”.  Afdelingsleder på Jobcenter Silkeborg, Thomas Winther.
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Før reformen: 
Der blev ikke oprett et fl eksjob på under 12 
ti mer om ugen, for arbejdsgiverne kunne 
ikke få ti lskud ti l det. 

Eft er reformen: 
Der kan oprett es fl eksjob på ned ti l én 
ti me. Arbejdsgiveren betaler løn for eff ekti v 
arbejdsti d, kommune og stat betaler resten. 
Oprett else af fl eksjob på 10 ti mer eller 
derunder belønnes med kr. 25.000.
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Fagforeninger:Fagforeninger:

Fleksjobbere Fleksjobbere 
underbyder underbyder 
sig selv sig selv 
Eft er reformen er mange nye fl eksjob på ganske 

få ti mer om ugen. Problemet er, at de oft e ikke 

går ti l dem, de er ti ltænkt, men ti l fl eksjobbere, 

der godt kunne klare fl ere ti mer 

”Det giver en ubehagelig smag i munden”, udtalte 
arbejdsmarkedsordfører for Enhedslisten, Christi an Juhl, 
da der i september forelå nye tal for fl eksjob. De viste, at 
der fra midt i april ti l september var skabt 4520 nye job, 
og det var ordføreren i sig selv ti lfreds med. Den dårlige 
smag kom, fordi 55 procent af de nye job var på 10 ti mer 
eller derunder.  De udløst hver især en bonus på 25.000 
kroner ti l den off entlige eller private arbejdsgiver. 
Udviklingen fortsatt e resten af året: Ved indgangen ti l 
december 2013 var der oprett et 5000 fl eksjob på 10 ti mer 
eller derunder, og det var 57 procent af alle nye fl eksjob. 
Den ubehagelige smag i munden kunne genkendes i HK 
Østjylland. Her oplever socialrådgiver Steff en Friis oft e 
arbejdsgivernes forkærlighed for fl eksjob på eller under 
10 ti mer:  
”Der er kommet turbo på oprett else af mikrofl eksjob, for de 
er att rakti ve for arbejdsgiverne, hvis det er under 10 ti mer. 
Det betyder desværre, at nogle fl eksjobbere underbyder 
sig selv. De kan måske godt arbejde 15 ti mer, men siger ja 
ti l et fl eksjob på 10 ti mer, hvis det er det, arbejdsgiveren 

vil gå med ti l.  Problemet er dermed, at disse fl eksjob i 
nogle ti lfælde går ti l andre end dem, de var ti ltænkt. De 
er beregnet ti l fl eksjobbere, der kun kan klare få ti mer om 
ugen, men de gives i en vis udstrækning ti l fl eksjobbere, 
der godt kan klare fl ere ti mer”.

”Vi har ikke råd ti l at have dig fl ere ti mer”
Det er både private og off entlige arbejdsgivere, der på den 
måde spekulerer i ti metallet - enten sådan, at den eff ekti ve 
arbejdsti d er beregnet ti l 10 ti mer, eller så det fakti ske 
ti metal er 10 ti mer. Det er kommunerne, der fastsætt er 
den eff ekti ve arbejdsti d, som oft est sker eft er afprøvning i 
virksomhedsprakti k. Når arbejdsgivere vil have en fl eksjobber 
i for eksempel ott e ti mer, er der i nogle kommuner forståelse 
for det, mens man i andre kommuner ikke uden videre 
accepterer det, siger Steff en Friis:
”Visse kommuner er mere skepti ske end andre, hvis 
arbejdsgiveren vil holde fl eksjobbet på under de 10 ti mer: 
Hvorfor? Hvilke opgaver kan fl eksjobberen ikke løse, siden 
du vil ned på 10 ti mers afl ønning af den pågældende? 

Andre er helt forstående. Vi har et eksempel fra Favrskov 
Kommune, hvor vort medlem protesterede over kun at få et 
fl eksjob på 10 ti mer. Svaret fra sagsbehandleren var, at det 
var en afvejning af skånehensyn, og hvad arbejdsgiveren 
kunne betale”, siger Steff en Friis. 

Vil gerne i gang
For kommunerne er der gode penge at spare ved at få 
så mange i mikrofl eksjob som muligt. Hvis kommunen 
ansætt er en fl eksjobber på fem ti mer, skal der betales løn 
for de fem ti mer, mens staten betaler 65 procent af resten 
af fl eksjobydelsen. Omvendt er det kommunen, der eft er 
18 måneder skal betale hele ledighedsydelsen, hvis ikke 
fl eksjobberen kommer i arbejde. Jo fl ere, der kommer i 
gang i fl eksjob på en off entlig eller privat arbejdsplads, jo 
mere sparer kommunen. 
”Der er måske lidt kassetænkning i det”, siger faglig konsulent 
i FOA Silkeborg-Skanderborg Anett e Neist om oprett elsen 
af de mange fl eksjob på under 10 ti mer. 

Der er kommet turbo på 
oprettelse af mikrofl eksjob, 

for de er attraktive for 
arbejdsgiverne, hvis det er 

under 10 timer

Socialrådgiver Steff en Friis, HK Østjylland.
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”På den anden side oplever jeg, at vore medlemmer, der 
er visiteret ti l fl eksjob, meget gerne vil i gang. Muligheden 
for få ti mers ansætt else gør det nemmere at få fl eksjob, 
og jeg plejer at sige, at selv om man starter med få ti mer 
og gerne vil have fl ere, er man da i det mindste i gang og 
kan eventuelt senere få mere arbejdsti d. I mit arbejde har 
jeg ikke mødt en eneste, der er visiteret ti l fl eksjob, der 
ikke gerne vil i gang. Her kan muligheden for få ti mers 
ansætt else gøre vejen ti l et fl eksjob kortere”. 

Projekt FleksPilot: Et dilemma
I Projekt FleksPilot giver fl eksjobkonsulenter udtryk for, at 
de ind imellem støder fra virksomheden får at vide, at: ”vi 
har råd ti l at betale for ott e ti mer, og det kan vi ikke afvige 

fra, uanset hvor mange ti mer fl eksjob-medarbejderen 
rent fakti sk kan arbejde”.  Herom hedder det i rapporten: 
“Det kan give anledning ti l et dilemma, der i praksis kan 
indebære, at nogle af de personer, som ansætt es i fl eksjob 
med et lille ugentlig ti metal, rent fakti sk kan arbejde i fl ere 
ti mer, end de ansætt es. Samti dig kan det betyde, at personer 
med en meget lille arbejdsevne og arbejdskapacitet ikke 
formidles ti l de fl eksjobåbninger med et lille ti metal, som 
ellers er ti ltænkt denne målgruppe, fordi jobbet så at sige 
”optages” af en fl eksjobmedarbejder, der egentlig kunne 
arbejde mere”. 
Interessen for at få del af bonuspuljen har været stor. 
Der var i alt afsat 33 millioner kroner ti l bonusser i 2013, 
men regeringen og Enhedslisten fandt mod årets slutning 
yderligere 21 millioner kroner ti l ordningen. 

Jobcentret: 

Man skal udnytt e
sin arbejdsevne, 
men…
Job er jo alti d bedre end ledighed, og Jobcentret 

skal påse at man undernytt er sin arbejdsevne. 

Det er i alle situati oner en vurdering, men med 

det vejledende svar, vi har fået fra Styrelsen, vil 

jeg mene, at man skal takke ja ti l et jobti lbud 

– også selv om det ikke lige rammer ti metallet 

præcist, mener afdelingsleder Thomas Winther, 

Jobcenter Silkeborg
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§ 70 d. Jobcenteret skal sikre, at den ansatt e udnytt er sin arbejdsevne bedst muligt i 
fl eksjobbet, og at den pågældendes skånebehov bliver ti lgodeset. Jobcenteret skal følge 
op på, om der er sket ændringer i den ansatt es forhold eft er 2½ år i fl eksjobbet, herunder 
vurdere, om den ansatt e fortsat opfylder beti ngelserne for fl eksjob. Hereft er skal der følges 
op, hver gang der er gået 2½ år fra seneste opfølgning. Dett e skal ske ved en personlig 
samtale med den ansatt e i fl eksjobbet. Arbejdsgiveren inddrages eft er behov.

§ 70 e. Arbejdsgiveren betaler løn ti l den ansatt e i fl eksjob for det arbejde, der bliver 
udført, jf. stk. 3-5. Lønnen suppleres med et fl ekslønti lskud, der reguleres på baggrund af 
lønindtægten og udbetales af kommunen ti l den ansatt e, jf. § 70 f.

Stk. 2. I forbindelse med etableringen af et fl eksjob på en virksomhed skal jobcenteret hurti gst 
muligt komme med en vurdering af arbejdsevnen i fl eksjobbet, herunder hvor mange ti mer 
personen kan arbejde i fl eksjobbet, og af arbejdsintensiteten. Vurderingen danner grundlag 
for aft alen om fl eksjob mellem den ansatt e og arbejdsgiveren. Jobcenteret skal foretage en 
ny vurdering af arbejdsevnen i fl eksjobbet, hvis arbejdsgiveren og den ansatt e er enige om 
ændringen og i fællesskab anmoder herom.

Der er måske lidt kassetænkning i det

Faglig konsulent i FOA Silkeborg-Skanderborg Anett e Neist.
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Underbyder fleksjobbere sig selv for 
at komme i arbejde? Og betyder det, 
at fleksjobs med få timer går til de 
forkerte? Det er oplevelsen i nogle 
fagforeninger, men afdelingsleder i 
jobcenter Silkeborg, Thomas Winther, 
tror ikke, at det er specielt udbredt: 
”I princippet er det sådan, at man som 
fleksjobber skal udnytte sin arbejdsevne, 
og hvis man er visiteret til 20 timers 
fleksjob om ugen og siger ja til et job 
på otte timer, er det nok på kanten. 
Men vi er pragmatiske, for et job er jo 
altid bedre end ledighed, og det kan 
udvikle sig til flere timer”. 

Ifølge Thomas Winther har Jobcenter 
Silkeborg spurgt styrelsen, om man 
direkte skal sige til borgerne: ”Det job 
må du ikke tage, for så udnytter du ikke 
din arbejdsevne”. 
”Vi fik en form for ikke-svar, hvor 
man på den ene side skal udnytte sin 
arbejdsevne, men hvor vi på den anden 
side ikke skal være firkantede. Vi skal 
jo huske, at man som fleksjobber i høj 
grad skal ud og skabe sit eget job”, 
siger Thomas Winther, der ikke tror, 
at arbejdsgivere i stor udstrækning 
vælger at oprette fleksjob på 10 timer 
eller derunder for at få en bonus:

”Nej, de kan få 25.000 kroner, men det 
er altså ikke et beløb, der fylder særlig 
meget i en virksomheds lønregnskab. 
For arbejdsgiverne tæller det først og 
fremmest, at de kun skal betale løn for 
den effektive arbejdstid. Det er jo et 
skøn, hvor mange timer, man kan klare, 
og vi opererer nu med det nye begreb 
arbejds intensitet, hvor arbejdsgiveren 
kun skal lønne for effektiv arbejdstid. Det 
har været med til at få flere arbejdsgivere 
til at oprette fleksjob. De kan se, at 
de kun betaler for det, de får”, siger 
Thomas Winther. 
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FOA: Vi får fattige ældre
Fleksjobbere under den nye ordning får kun indbetalt til pension for det 

faktiske timetal – og det bliver et problem en gang i fremtiden, mener 

faglig konsulent Anette Neist i FOA Silkeborg-Skanderborg

Fleksjobbere får op mod en halv 
million kroner mindre i pension under 
den nye ordning sammenlignet med 
den gamle. Det viser beregninger, 
som Topdanmark livsforsikring har 
foretaget for Avisen.dk. 
”Det ser jeg som et af de helt store 
problemer ved reformen”, siger faglig 
konsulent Anette Neist i FOA Silkeborg-
Skanderborg. 
”Det er et problem, som vil vise sig 
i fremtiden i form af mange fattige 
ældre. Det kan koste den enkelte 
2500-2700 kroner om måneden i 
pensionsindbetaling, og så forslår 
den ekstra indbetaling på højest 500 
kroner i ATP jo ikke meget”.
Under den gamle ordning blev pensionen 
beregnet ud fra en 37 timers arbejdsuge 
uanset, hvor meget man arbejdede. 
Nu beregnes pensionen ud fra det 
faktiske timetal, og det rammer dermed 
fleksjobbere med lav arbejdsevne og 
dermed lavt timetal hårdest.
”Jeg anbefaler vore medlemmer, at de 
opretter en privat pensionsopsparing 
som supplement, men det er jo ikke 
så enkelt. Vore medlemmer er jo ikke 
specielt højt lønnede, og de fleste 
går ned i løn ved at blive fleksjobber. 
De har nok at gøre med at overveje, 
hvordan de skal få hverdagen til at 
hænge sammen”, siger Anette Neist.
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Jobcenteret: Et 
dumt hul i loven

Fastholdelses- og 
Rekrutt eringsstyrelsens 
vejledning nr. 9363 
af 10/7 2013

Sæsonafh ængig beskæft igelse
”Personer, der er ansat i 
fl eksjob i sæsonafh ængig 
beskæft igelse, kan ikke få 
udbetalt ledighedsydelse 
i de arbejdsfrie perioder 
under henvisning ti l, at der 
er tale om en midlerti dig 
afb rydelse i arbejdet. 
Hvis ansætt elsesforholdet 
kan anses for ophørt i de 
arbejdsfrie perioder, vil der 
eft er en konkret vurdering 
kunne udbetales ledig-
hedsydelse”.

Vejrlig
”En person er ledig på grund 
af vejrlig, hvis arbejdet bliver 
indsti llet eller ikke kommer i 
gang som følge af dårligt vejr. 
Det er en forudsætning for 
ud be taling af ledighedsydelse, 
at arbejdsgiveren i henhold 
ti l overenskomst eller faglig 
kutyme har ret ti l at indsti lle 
arbejdet i denne situati on”.

Afdelingsleder Thomas Winther, Jobcenter Silkeborg: 

Sæsonansatt e fl eksjobbere rammes unødig hårdt, og vi 

forstår godt, at 3F Silkeborg har valgt at klage over den 

måde, vi administrerer på – vi kunne bare ikke gøre det 

anderledes

Hvis man er sæsonansat fl eksjobber, 
kan man ikke få ledighedsydelse ved 
hjemsendelse, som de ordinært an satt  e 
kan. Det er en regel, som afdelingsleder 
på Jobcenter Silkeborg, Thomas Winther 
kalder en grim sten i skoen.  
”De sæsonansatt e fl eksjobbere falder 
i et hul i loven, og jeg kan godt forstå, 
at deres fagforening er uti lfreds og 
har klaget. Som det ser ud nu, må vi 
imidlerti d administrere, som vi gør. Det 
siger loven”, siger Thomas Winther. 
Reglen om sæsonafh ængig beskæft igede 
siger, at ordinært beskæft igede kan få 
ledighedsydelse, når de er hjemsendt. 
Det kan fl eksjobbere ikke. De kan højest 
få kontanthjælp, hvis deres forhold i 

øvrigt er, så de kan få denne ydelse. 
Ellers kan de intet få. 
”Skal de have ledighedsydelse, skal 
arbejdsforholdet afb rydes. Man skal 
med andre ord fyres. Det kan så ske ved, 
at de får lovning på at blive genasat 
ti l for eksempel april, men det er jo i 
sig selv ikke nogen særlig betryggende 
ordning for den enkelte. For kan man så 
være sikker på at blive genansat? Bliver 
man det, skal det ske under den nye 
ordning, og det kan for fl eksjobbere fra 
den gamle ordning betyde ansætt else 
under dårligere forhold. Blandt andet 
går man glip af pensionsindbetaling”, 
siger Thomas Winther.

3F: Jobcenteret 
bruger regel forkert
En gruppe fl eksjobbere på Entreprenørgården i Silkeborg fi k ingen ledighedsydelse, da 

de blev sendt hjem. De blev ramt af en regel, der gælder for sæsonansatt e fl eksjobbere.       

Men de pågældende er slet ikke sæsonansatt e, mener 3F Silkeborg

”Når man er ansat ti l at fælde juletræer, 
ved man jo godt, at det er sæsonafh ængigt 
arbejde. Men vore medlemmer i fl eksjob 
på Entreprenørgården er jo ikke ansat i 
sæsonafh ængige sti llinger. Hvis der nu 
var kommet en masse af sne, skulle de 
i arbejde. Så kan man jo ikke sige, at de 
er sendt hjem på grund af sæsonen”.
Sådan siger faglig sekretær Jørn Wulff , 
3F Silkeborg, der er uti lfreds med den 
måde, en gruppe medlemmer er blevet 
behandlet på af kommunen. Han mener, 
det er forkert, når at fl eksjobberne 
ikke kan få ledighedsydelse med 
mindre de får en fyreseddel. Hermed 
administreres der under reglen, der 
siger, at sæsonafh ængige fl eksjobbere 
ikke kan få ledighedsydelse som deres 
kollegaer uden at lade sig fyre. Og når 
de så genansætt es, bliver det under 
den nye fl eksjobordning.

”Vi kender udmærket den pågældende 
regel, og det er en uretf ærdig regel, vi 
ikke kan lide. Det har bare ikke noget 
med sagen at gøre, for reglen skal 
slet ikke bruges i dett e ti lfælde”, siger 
Jørn Wulff . 
3F Silkeborg har anket afgørelsen med 
påstand om, at det var en fejl at betragte 
medlemmerne som sæsonansatt e, og 
at det derfor også var en fejl at lukke 
for ledighedsydelsen. 
”De er ordinært ansatt e, men midlerti digt 
hjemsendt på grund af manglende 
arbejde. Bliver det vintervejr, er der 
brug for deres arbejdskraft . Derfor er 
de ikke sæsonafh ængigt ansat men 
hjemsendt under reglerne for vejrlig. 
Og så skal de have ledighedsydelse”, 
siger Jørn Wulff .

Faglig sekretær Jørn Wulff , 
3F Silkeborg
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Med reformen ville regeringen 
i prin cippet gøre det sværere at få 
fastholdelsesfl eksjob for i stedet at lade 
arbejdsmarked ets parter klare det selv 
gennem ansætt else under de sociale 
kapitler. Beti ngelserne for at oprett e 
fl eksjob på en medarbejders hidti dige 
arbejdsplads er derfor blevet strammet: 
En medarbejder kan nu kun få fl eksjob 
på den hidti dige arbejdsplads, hvis det 
kan dokumenteres, at personen forinden 
har været ansat på særlige vilkår i mindst 
12 måneder eft er overenskomstens 
sociale kapitler. 
Resultatet er, at der er færre, der får den 
tryghed, der ligger i at kunne fortsætt e 
i kendte omgivelser, blandt kendte 
kolleger og med kendte arbejdsforhold. 
”Det er jo det, de fl este gerne vil”, 
siger socialrådgiver Birgitt e Nielsen, 3F 
Søhøjlandet, der også dækker Favrskov 
Kommune. 
 ”Derfor synes jeg, at det er fantasti sk 
ærgerligt, når det nu er blevet så svært 
at få fastholdelsesfl eksjob. Jeg har i 
mit område et enkelt eksempel på, at 
det kunne lade sig gøre, og her har der 
da også været iværksat en del for at 
fastholde den pågældende. Men oft e 
ser vi jo, at det er kollegaerne, der 
trækker læsset, når en medarbejder 
får problemer, og så bliver det sjældent 
dokumenteret, hvad der gøres for at 
fastholde”.

”En vis smidighed”
Birgitt e Nielsen oplever forskelle fra 
kommune ti l kommune, når det gælder 
reglerne om fastholdelsesfl eksjob, og det 
samme opleves i andre fagforeninger. 
Faglig konsulent i FOA Silkeborg-Skander-
borg, Anett e Neist:
”Afgørelsen kan være afh ængig af, hvor 
i landet man bor, men generelt er det 
sjældent med fl eksjob på sin gamle 
arbejdsplads. Man skal et andet sted 
hen. I nogle kommuner kan man dog 
opleve en vis smidighed: ”Nå, der har 
været forsøgt med ti ltag, så du kan 
blive på din arbejdsplads”.  Andre steder 
er man meget skarpe i den juridiske 
vurdering af, om beti ngelserne er opfyldt. 
Jeg synes, det er et problem med disse 
forskelle på, hvordan kommunerne 
administrerer reglerne”.

Anett e Neist gør en del ud af at informere 
om, hvor vigti gt det er at dokumentere 
de skånehensyn, der tages:
”Dels skal man på arbejdspladsen have 
taget nogle hensyn i løbet af mindst et 
år, hvor en medarbejder ikke kan arbejde 
som normalt på fulde omdrejninger, 
dels skal man kunne dokumentere, hvad 
man har gjort hvornår og hvorfor. Hvis 
der indkøbes særlige hjælpemidler, hvis 
medarbejderne kommer ned i ti d, eller 
hvis der på andre måder tages særlige 
hensyn, skal det hele skrives ned. Det 
sker langt fra i alle ti lfælde. Det er derfor 
vigti gt, at vi faglige organisati oner får 
fortalt de ti llidsvalgte, hvor vigti gt det er, 
at der foreligger noget skrift ligt. Det kan 
blive afgørende for, om der senere kan 
blive oprett et et fastholdelsesfl eks job, 
så den pågældende medarbejder kan 
blive på arbejdspladsen”. 

”I dag er det undtagelsen”
Socialrådgiver i HK Østjylland, Steff en 
Friis, oplever også forskelle fra kommune 
ti l kommune: 
”I nogle kommuner kan sagsbehandleren 
gå ind og vurdere, hvad der er gjort 
for at fastholde og dermed afgøre, om 
arbejdspladsen kan beholde medarbej-
deren i et fl eksjob. I andre kommuner 
må sagsbehandleren ikke stå for denne 
vurdering, i stedet skal den konkrete 
dokumentati on forelægges rehabilite-
ringsudvalget, der nogle steder er ret så 

fi rkantede i vurderingen. Resultatet er da 
også færre af disse fastholdelsesfl eksjob”, 
siger Steff en Friis.   
Jytt e Larsen, 3F Silkeborg: ”Da fl eksjob 
blev indført, var det helt normalt, at 
man blev på sin arbejdsplads, men på et 
lavere ti metal. I dag er det undtagelsen. 
Vi har stadig arbejdsgivere, der siger: 
”Hvis du kommer gennem nåleøjet og 
får fl eksjob, kan du komme ti lbage ti l 
os”. Men det er svært, fordi man i et 
helt år både skal skabe særlige vilkår 
og dokumentere, hvad man har gjort”. 

Intet ti lskud i de første 12 måneder
Reglen om, at man i et år skal have 
været ansat under særlige skånehensyn, 
for at man kan få fl eksjob på sin gamle 
arbejdsplads, får konsekvenser på 
fl ere måder. Det sti ller store krav ti l 
rummelighed for arbejdsgiveren, der skal 
fastholde medarbejderen i 12 måneder 
med skånehensyn uden ti lskud. 
”Desværre ser vi oft e, at medarbejderen 
i stedet afskediges”, siger Anett e Neist 
fra FOA. 
Og det var præcis, hvad fl ere fagforeninger 
advarede mod, inden reformen blev 
vedtaget. Her forudsagde man, at 
når det ikke er økonomisk att rakti vt 
for arbejdsgiverne at indgå aft ale om 
ansætt else under overenskomstens 
sociale kapitler, så vil medarbejdere 
med nedsat arbejdsevne i stedet oft e 
blive afskediget. 

Før reformen: 
Det var ret almindeligt, at man 
kunne fortsætt e i fl eksjob på 
sin gamle arbejdsplads, når 
man fi k nedsat erhvervsevne.

Eft er reformen: 
Det er blevet svært at få 
et fastholdelsesfl eksjob 
på sin gamle arbejdsplads. 
Det kræver mindst et års 
ansætt else under de sociale 
kapitler med dokumenteret 
skånehensyn.

Hvorfor kan 
jeg ikke bare 
blive på min 
arbejdsplads?
Fagforeninger under LO Silkeborg-Favrskov 

oplever, hvor svært det er blevet at sikre 

medlemmer fastholdelses fl eksjob, og at det 

er forskellige fra kommune ti l kommune, 

hvor meget, der skal ti l for at man som 

fl eksjobber kan blive på sin arbejdsplads

Faglig konsulent 
i FOA Silkeborg-
Skander borg, 
Anett e Neist.

Socialrådgiver 
Birgitt e Nielsen, 
3F Søhøjlandet.

Socialrådgiver i 
HK Østjylland, 
Steff en Friis.
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Afdelingschef Thomas Winther er 
ikke enig i, at det er blevet noget af 
et nåleøje, man skal igennem for at 
få fastholdelsesfl eksjob: 
”Nej, så voldsomt er det ikke. For det 
første er der nogle alvorlige lidelser, 
der med det samme åbner for, at 
man kan blive på arbejdspladsen 
under nye beti ngelser. For det andet 
er det vel rimeligt nok, at man på 
arbejdspladsen først forsøger med 
ansætt else under de sociale kapitler og 
dereft er får mulighed for at beholde 
medarbejderen på fl eksjob, hvis han 
eller hun kan godkendes ti l fl eksjob. 

Så jeg synes ikke, det er et problem, 
at man skal have et års ansætt else 
under de sociale kapitler - det vil 
sige under særlige vilkår - før man 
kan blive på sin arbejdsplads som 
fl eksjobber. I nogle ti lfælde er det 
oplagt, at det er bedst at blive på 
sin arbejdsplads, i andre ti lfælde er 
det bedst at skift e arbejdsområde 
eller branche”.
Også Thomas Winther slår fast, at det 
er vigti gt at dokumentere, hvornår en 
aft ale om beskæft igelse under særlige 
vilkår indgås, hvad den omfatt er osv. 
Han åbner dog en lille katt elem…

”Det skal være skrevet ned, for der 
skal foreligge dokumentati on. Det 
er vigti gt at huske. Foreligger en 
sådan dokumentati on ikke, kan man 
i nogle ti lfælde skaff e den ved at lade 
arbejdsgiveren skrive under på tro 
og love”.
Thomas Winther er godt klar over, at 
denne holdning ikke kan mødes i alle 
kommuner. Der er forskelle: 
”Sådan er det jo. Der administreres 
forskelligt fra kommune ti l kommune, i 
nogle ti lfælde også fra sagsbehandler 
ti l sagsbehandler”, siger han.

Jobcentret: Så voldsomt er det ikke

§ 70 b. En person kan kun blive ansat i et fl eksjob 
på den hidti dige arbejdsplads, hvis personen 
forinden har været ansat på arbejdspladsen i 
mindst 12 måneder under overenskomstens 
sociale kapitler eller på særlige vilkår, jf. dog 
stk. 3. Den pågældende skal endvidere opfylde 
beti ngelserne for fl eksjob.

Stk. 2. Aft alen mellem arbejdsgiver og 
medarbejder om ansætt else eft er de sociale 
kapitler eller på særlige vilkår eft er stk. 1 skal 
være skrift lig og indeholde oplysninger om, hvilke 
funkti oner medarbejderen har svært ved at 
udføre eller ikke kan udføre, og hvilke konkrete 
skånehensyn der er aft alt. Arbejdsgiveren skal 
endvidere dokumentere, at der er gjort et reelt 
forsøg på at etablere et vedvarende ustøtt et job 
eft er de sociale kapitler eller på særlige vilkår.

Stk. 3. Stk. 1 fi nder ikke anvendelse, hvis den 
ansatt e har været udsat for akut opstået skade 
eller sygdom og det er åbenbart formålsløst at 
gennemføre foranstaltninger med henblik på job 
eft er overenskomstens sociale kapitler eller på 
særlige vilkår.

” Nogle vil 
helst have 
lov ti l at være 
i fred ”

Reformen vil så vidt muligt have alle i gang. Men hvorfor skal man absolut trække dem, der 

har det virkelig svært, gennem et system med konstante afprøvninger, hvis det for nogles 

vedkommende kun betyder, at de får det være? 

Der er brug for alle, hedder det, men 
er det alle, der skal bruges? Nogle 
kan klare fl eksjob i få eller fl ere ti mer, 
nogle er fysisk og psykisk i en sådan 

situati on, at der kan blive tale om 
førti dspension, hvis de er over 40 år. 
Men det skal i så fald først afprøves 
gennem et ressourceforløb, der som 
udgangspunkt skal give personen fl ere 
ressourcer, så de kan komme i gang. 
Det kan alt sammen være en barsk 
om gang, og det kan psykisk presse 
borgere, der må vente længe på at få 
vished: Hvordan ser min fremti d ud? 
Fleksjob eller førti dspension? 
Afdelingsleder på Jobcenter Silkeborg, 
Thomas Winther, forstår godt, at nogle 
synes, det er barskt.  
”Det er rigti gt, at der i dag skal meget 
ti l, for at man kan få førti dspension. 
Udgangspunktet med reformen er jo, 
at alle så vidt muligt skal i gang, om 
det så kun kan være få ti mer om ugen. 
Jeg hører da også fra dem, der eft er 
lang ti d i den kommunale mølle med 
afprøvninger mv. gerne bare vil have ro 
og have lov ti l at være i fred. Det kan man 
måske godt forstå, men vi skal jo vende 
hver en sten for at fi nde ud af, hvad de 

kan klare, og det kan være hårdt. På 
den anden side har jeg nu været 20 år 
i det her system, og jeg tror stadig på, 
at langt de fl este helst vil kunne sige: 
Der er brug for mig. Kommer man ind 
på en god arbejdsplads, bare få ti mer 
om ugen, vil man jo nok alligevel opleve 
det som noget godt og som noget, 
der giver nogle sociale oplevelser. Vi 
ved jo, at jobbet er med ti l at give os 
identi tet. Det er ikke lykken blot at få 
ti lkendt pension”.
Henrik Johansen er 3F’er og selv fl eks-
jobber. Han kender andre fl eksjobbere, 
og han undrer sig over reformens krav 
om, at alle skal i gang, også selv om de 
kun kan klare en enkelt eller få ti mer:
”Det er da ikke rimeligt. Hvorfor skal 
de da slæbes gennem et system af 
afprøvninger og hvad ved jeg, når alle 
kan se, hvor skidt, de har det? Det synes 
jeg er underligt”, siger Henrik Johansen.

Afdelingsleder på Jobcenter Silkeborg, 
Thomas Winther.
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Teknikerens 
barske år

Medlem af Metal Silkeborg-Bjerringbro oplevede turbulent tid: 

Først blev han fejlopereret, og så betød sendrægtig sags behandling 

i Randers Kommune, at han mistede retten til syge dagpenge.            

Nu er han på jagt efter et fleksjob, men det er ikke fleksjobbere som 

Teknikeren, der først finder et job…

Lægen på hospitalet i Aarhus så på 
røntgenbilledet, lænede sig tilbage i 
stolen og så på Teknikeren: 
”Du må have meget ondt”, sagde han så. 
Teknikeren kunne kun nikke: Jo, han 
havde ondt. Meget ondt. Det skyldtes 
en fejloperation, der gør, at han ikke 
kan komme tilbage på arbejdsmarkedet 
på normale vilkår. Nu er han pr. 30. 
januar  2014 blevet tildelt fleksjob på 
15-17 timer ugentligt. Indtil han får 
det, må han leve med, at sendrægtig 
sagsbehandling ved Randers Kommune 
koster ham flere tusinde kroner om 
måneden, fordi han undervejs i forløbet 
mistede retten til sygedagpenge. 
Medlemmet af Dansk Metal Silkeborg-
Bjerringbro optræder her som Teknikeren. 
Han er udlært automekaniker, og 
han ar  bejdede som driftstekniker på 
Grundfos i Bjerringbro. 
”Det hed det nu ikke, den gang jeg blev 
antaget i 1990. Da hed det opstiller. Mit 
job bestod i at omstille maskiner, instruere 

ufaglærte i at bruge dem osv. Alle de 
opgaver, man har som driftstekniker. 
Jeg arbejdede på Grundfos i 22 år. Så 
røg jeg ud”, fortæller Teknikeren. 
Hans problemer opstod, da han begyndte 
at få smerter i arm og skulder. Det 
blev kun værre. En nerve og en sene 
var i klemme, de generede, hævede 
og generede så endnu mere. Han 
gennemgik en operation, men efter 
en periode kom smerterne tilbage. 
Han blev undersøgt, og det viste sig, 
at brusken var væk. Han arbejdede 
videre på flere og flere smertestillende 
piller. Det kunne ikke blive ved med at 
gå. Han havde stadig 10-12 år tilbage 
på arbejdsmarkedet, så nu blev han 
indstillet til operation.
 
”Havde jeg vidst det, havde jeg 
aldrig lagt mig på briksen”
”På grund af ventelistegarantien blev 
jeg opereret på et privathospital. Jeg 
fik en delprotese ind i skulderen, men 

protesen var forkert og blev sat forkert 
ind. Det fandt jeg dog først ud af senere”, 
fortæller teknikeren.
Han blev sygemeldt den 16. januar 
2012. Efter operationen begyndte han 
at arbejde igen et par timer dagligt, 
men den 15. maj blev han fyret efter 
120 dages reglen. 
”Mens jeg stadig var i opsigelsesperioden, 
fandt jeg ud af, at jeg skulle re-opereres. 
Jeg havde stadig mange smerter, men 
privathospitalet ville ikke erkende, at 
der var sket fejl. De sagde, at jeg skulle 
være tålmodig. Da en læge på Aarhus 
Universitetshospital så billederne, 
sagde han, at jeg skulle re-opereres, 
og at jeg ikke måtte arbejde indtil da”, 
siger Teknikeren. 
Efter et par uger blev han re-opereret, 
men skaden er sket: Teknikeren kommer 
aldrig tilbage på fuldt styrke igen. 
”Havde jeg vidst det ville gå sådan, 
havde jeg aldrig lagt mig på briksen”, 
fortæller han.

Ved indgangen til 2013 var ansættel ses-
forholdet på Grundfos forbi. Forinden 
var Teknikeren blevet tilkendt en job ko-
ordinator, og i 2013 var han ude tre steder 
i arbejdsprøvning. Rapporten lå klar til 
november 2013, og jobkoordinatoren 
pressede på, for retten til sygedagpenge 
var tæt på at udløbe. 
”Desværre oplevede jeg, at min sag lå to 
måneder i systemet, uden at der skete 
noget. Jeg ringede rigtig mange gange 
for at presse på, og jobkoordinatoren 
gjorde sit. På et tidspunkt manglede 
der nogle medicinoplysninger, men det 
betød bare, at der ikke skete mere. Der 
var ingen, der meldte tilbage, hvad der 
manglede”.

”Forsinkelsen koster mig mange penge”
Hvis Teknikerens sag var blevet afkla-
r et i november, ville det have haft 
betydning økonomisk for teknikeren. 
Rapporten forelå først i november, og 
den 28. november blev der lukket for 
syge dagpengene, uden at der var sket 
en afklaring. Herefter fik Teknikeren 
ingen indkomst overhovedet. Da sagen 
omsider kom for rehabiliteringsteamet 
den 10. januar 2014, tog det kun 10 
minutter, så var alle enige: Teknikeren 
skulle i fleksjob 15-17 timer ugentlig. 
Herefter kunne Teknikeren få en ydelse 
efter to måneder uden indkomst, men vel 
at mærke revalideringsydelse på 10.500 
kroner i stedet for den ledighedsydelse 
på 15.000 kroner, han ville have fået, 
hvis han var blevet visiteret til fleksjob, 
før det var slut med sygedagpenge. 
”Så forsinkelsen ved Randers Kom mune 
koster mig mange penge”, siger Tek ni-
keren. 
Nu er han på jagt efter et fleksjob. Han 
har fået oprettet en jobprofil, og han 
studerer opslagene på tavlen i Jobcenter 
Randers, hvor fleksjob er slået op. Den 
dag, han får et fleksjob, vil hans økonomi 
blive forbedret noget, men indtil da må 
han leve med en ledighedsydelse, der 
er noget lavere, end den kunne have 
været. I en tid, hvor det ikke mindst er 
fleksjob på 10 timer og derunder, der 
udbydes, kan det tage tid. 
Og alle historier har en krølle: Det ville 
have været et plaster på såret, hvis 
patientforsikringen var rykket ud med 
en erstatning. Teknikeren fik da også at 

vide, at han var erstatningsberettiget. 
Alligevel fik han afslag. ”Graden af 
mén” var ikke stor nok. Men Teknikeren 
har jo også bare fået lukket vejen 
tilbage til en ordinær beskæftigelse 
på arbejdsmarkedet…
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I december vedtog økonomiudvalget 
i Silke borg Kommune, at der skal 
oprettes 100 nye kommunale fleksjobs, 
og de skal først og fremmest gå til dem 
med lavest erhvervsevne. De enkelte 
forvaltninger og Jobcenter Silke borg 
er nu gået i gang med det omfattende 
arbejde med at få behov og muligheder 
til at passe sammen. De forskellige 
dele af kommunen skal således lave 
jobbeskrivelser af ekstraordinære 
arbejdsopgaver, der fremover kan løses 
af fleksjobbere, og det går der brev ud 
til afdelingslederne om i foråret 2014.

100 nye 
kommunale 

fleksjob
Kilde. Jobindsats.dk

Landstendens: Færre 
almindelige fleksjob

Tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, 
at der sidste år blev oprettet knap 6000 
såkaldte minifleksjob, det vil sige fleksjob 
på 10 timer eller derunder. Til gengæld 

blev der oprettet færre almindelige 
fleksjob, og det betyder, at det samlede 
antal nye fleksjob i 2013 er nogenlunde 
det samme som året før. 

Således startede 13.073 i fleksjob i 
2013, mens tallet i 2012 var 13.661. 
Til Dansk Arbejds giver forenings nyheds-
brev A gen da siger forskningsleder Jacob 
Nielsen Arendt fra Det Nationale Institut 
for Kommuners og Regioners Analyse 
og Forsk ning, at det er en udvikling, 
man bør se nær mere på: 
”Der er noget, der kraftigt tyder på, at 
minifleksjob i et betydeligt omfang har 
fortrængt almindelige fleksjob. Det er 
modsat intentionen bag de kortvarige 
fleksjob. Tallene tyder dermed ikke på 
en omfattende succes for mini-fleksjob. 
Men det er vanskeligt at give en endelig 
vurdering på nuværende tidspunkt, for 
det er svært at sige, hvad der var sket, 
hvis der ikke havde været den ordning”

I 2013 startede lidt færre personer i fleksjob end i 2012 – og dermed udeblev det 

boom i fleksjob, regeringen havde forudset
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