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Den 1. januar 2014 var det et år siden, reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft. 

I den anledning besluttede vi at sætte fingeren på pulsen: Hvordan er det så gået? Hvad 

siger de faglige medarbejdere og socialrådgivere i fagforeningerne, der til dagligt arbejder 

med reformen? Hvad siger jobcentret, og hvad siger fleksjobberne selv?  

Medsendte hvidbog er en rapport fra virkelighedens verden, hvor en række relevante 

personer fortæller om, hvordan de oplever reformen og dens konsekvenser.  

Vi forstår udmærket intentionerne bag reformen: At man helst skal videre i livet, og at 

ingen får det bedre af at blive ”parkeret” på en fast ydelse resten af livet. Men vi kan 

konstatere, at der findes borgere med meget begrænset arbejdsevne, der ikke kommer 

videre i livet. Mange har svært ved at få et fleksjob og føler sig efterladt i et tomrum, og 

nogle får psykiske problemer undervejs på den lange vej med afklaring, før en afgørelse 

træffes. Vi kan ligeledes konstatere, at kun få kommer i fleksjob på deres gamle 

arbejdsplads, og at denne mulighed efter vores opfattelse bør lettes. Blandt 

konklusionerne i materialet er:  

 Lang vej frem mod afklaring kan give psykisk nedtur 

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

forkerte 

 Svært at få fleksjob for dem, der har lav erhvervsevne 

 Behov for jobgaranti for fleksjobbere 

 Kun få får fastholdelsesfleksjob på sin gamle arbejdsplads 

 Kommuner administrerer forskelligt, når det gælder fastholdelsesfleksjob 

 Fleksjob fem år ad gangen er med til at skabe usikkerhed – fleksjobberen får ingen ro 

 Reformens pensionsregler giver flere fattige ældre på lang sigt 

 Sæsonansatte fleksjobbere rammes unødigt hårdt. 

 

Vi håber selvfølgelig, at materialet kan medvirke til debat og politiske initiativer der, hvor 

der er behov for det, og vi vil følge udviklingen på området meget nøje. Det handler som 

bekendt om de af vore medlemmer, der har det sværest.  
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