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Overblik over reformen:

Baggrund, forventninger og sigtelinjer!
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Sigtelinjer for reformen:
Den grundlæggende intention bag dette lovforslag er at komme
væk fra et system, hvor borgere får tilkendt førtidspension i stedet
for hjælp til at bane vejen for et liv med arbejde. Udviklingen skal
vendes, så flere får en tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed
adgang til at forsørge sig selv, og færrest muligt ender på passiv
varig forsørgelse. Målgruppen for reformen er mennesker med
komplekse problemer, hvor sociale, beskæftigelses- og
sundhedsmæssige udfordringer skaber barrierer i forhold til
arbejdsmarkedet.
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Sigtelinjer for reformen:
• Alle muligheder for fodfæste på arbejdsmarkedet skal prøves
gennem en aktiv indsats: Mennesker med komplekse problemer
skal fremover ikke tilkendes førtidspension, før det er klart
dokumenteret, at alle muligheder for fodfæste på
arbejdsmarkedet er udtømte.

© Wiederquist

4

Sigtelinjer for reformen:
• Arbejdsevne skal udvikles og ikke ”afprøves”: Et menneskes
arbejdsevne afhænger af mange ting. For borgere med en
nedsat arbejdsevne er reformens sigte, at arbejdsevnen udvikles
gennem en konkret målrettet aktiv indsats, hvor vejen til arbejdsmarkedet afprøves og understøttes gennem sociale støttetilbud,
beskæftigelsestilbud og sundhedsrettede tilbud.

Der skal ske et opgør med de såkaldte ”arbejdsprøvninger”, hvor
borgere i en kortere eller længere periode og ofte efter lang tids
passiv offentlig forsørgelse testes i funktioner, som de har svært
ved, ofte for at skabe dokumentation for en mangelfuld arbejdsevne. En persons arbejdsevne er ikke noget statisk, der er givet én
gang for alle, og som kan ”afprøves”. Arbejdsevne er noget, der
kan og skal udvikles i en konkret sammenhæng.
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Sigtelinjer for reformen:
• Borgeren skal have ejerskab og indflydelse: Der skal være
mening, mål og retning med indsatsen. Fremover skal der for alle
borgere i forbindelse med etablering af ressourceforløb opstilles
konkrete mål i forhold til arbejde og uddannelse.
Undersøgelser viser, at mange borgere i dag henvises til
aktiveringsforløb og arbejdsprøvninger, hvor mål og retning i
forhold til arbejdsmarkedet er fraværende.
Udvikling af arbejdsevnen forudsætter, at borgeren har ejerskab til
indsatsen, og at borgeren kan se mål og retning i forhold til
uddannelse og beskæftigelse i de aktiviteter, der iværksættes.
Borgeren skal have indflydelse, lyttes til og have reelt ejerskab, så
borgerens mål om et liv med uddannelse og arbejde i højere grad
realiseres.
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Sigtelinjer for reformen:
• Indsatsen skal være helhedsorienteret, sammenhængende og
individuelt tilrettelagt: Personer, der er i risiko for at få tilkendt
førtidspension, skal have en helhedsorienteret og
sammenhængende indsats i form af et individuelt tilrettelagt
ressourceforløb. Ressourceforløbene vil ofte bestå af en
kombination af beskæftigelsestilbud, sociale tilbud og
sundhedsmæssige tilbud. Forløbene kan vare fra et til fem år og
skal i form, indhold og varighed tilpasses den enkeltes mål og
behov.
Der skal etableres rehabiliteringsteam i alle kommuner. Det skal
sikre, at der i komplekse sager sker den nødvendige tværfaglige
koordinering. Arbejdet i rehabiliteringsteamet skal medvirke til, at
der sker en samtidig afklaring af den enkeltes
beskæftigelsesmæssige, sociale og helbredsmæssige ressourcer,
og at der iværksættes en koordineret indsats på tværs af
forvaltninger med ét fælles mål i forhold til arbejdsmarkedet.
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Sigtelinjer for reformen:
•

Sundhedsindsatsen skal være en del af den sammenhængende indsats i
forhold til borgeren: Med etablering af rehabiliteringsteams bringes alle
relevante kommunale forvaltningsområder – herunder også
sundhedsområdet – sammen om en koordineret og helhedsorienteret
indsats for borgeren. En koordineret og sammenhængende indsats, for så
vidt angår borgerens helbred og sundhed kræver samtidig samarbejde
mellem kommunen og regionen.

Kommunerne skal fremover have adgang til rådgivning og vejledning fra
det regionale sundhedsvæsen via et struktureret samarbejde.
Kommunerne skal i alle komplekse sager have let adgang til rådgivning
fra relevant sundhedsfaglige ekspertise. Derfor skal der i regionerne
etableres en klinisk funktion, der er repræsenteret i de kommunale
rehabiliteringsteams ved en sundhedskoordinator.
Hermed etableres som noget nyt en struktureret samarbejdsmodel
mellem kommuner og regioner på beskæftigelsesområdet.
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Sigtelinjer for reformen:
Sundhedsindsatsen skal være en del af den sammenhængende
indsats i forhold til borgeren - fortsat: Borgeren i ressourceforløb
skal have én gennemgående og koordinerende sagsbehandler,
som er ansvarlig for, at indsatsen foregår som planlagt. Fremover
kan kommunerne søge lægefaglig rådgivning via borgerens
praktiserende læge og via sundhedskoordinatoren i regionens
kliniske funktion. Herved skabes på beskæftigelsesområdet en klar
entydig indgang til det regionale sundhedsvæsen.
Fremover skal sundhedskoordinatoren med regional forankring
bistå kommunen i forhold til vurdering af den konkrete sag,
herunder behovet for lægefaglig rådgivning og vurdering. Og
speciallægeattester kan fremover alene rekvireres fra regionens
kliniske funktion. Sundhedskoordinatoren skal endvidere sikre, at
borgerens praktiserende læge inddrages og informeres i alle
relevante situationer.
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Sigtelinjer for reformen:
• Beskæftigelse og helbred går hånd i hånd: Arbejde er for mange
mennesker en del af vejen til at få det bedre. Dette gælder både
somatiske og psykiske sygdomme. Derfor skal der i
ressourceforløbene fokus på at tilpasse beskæftigelsesindsatsen til
relevante sundhedsindsats. I mange ressourceforløb vil vejen til
arbejdsmarkedet handle om at udvikle borgerens arbejdsevne og
understøtte borgeren i at mestre helbredsmæssige udfordringer.
Mange mennesker i målgruppen for ressourceforløb har
komplekse helbredsproblemer, hvor det kan være vanskeligt at
opstille en klar behandlingsplan. Samtidig er en del af
behandlingen af komplekse helbredsproblemer ofte social støtte
og en beskæftigelsesindsats, der tilpasses borgerens ressourcer.
Det fokus er netop essensen i ressourceforløb.
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Sigtelinjer for reformen:
• Beskæftigelse og helbred går hånd i hånd - fortsat: Diagnoser er
grundlag for lægefaglig behandling, men mennesker med
samme diagnoser kan arbejde i meget forskelligt omfang –
afhængigt af personlige ressourcer, arbejdspladsens rammer,
motivation, uddannelsesniveau, netværk og historik på
arbejdsmarkedet. Derfor kan og skal diagnoser ikke være
bestemmende for kommunernes vurdering af en borgers
arbejdsevne.
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Sigtelinjer for reformen:
• Opfølgning er omdrejningspunkt for et succesfuldt
ressourceforløb: I ressourceforløb er systematisk og hyppig
opfølgning helt central. For borgere med komplekse problemer
kan vejen tilbage til arbejdsmarkedet være lang. Der kan være
brug for tæt støtte til at sikre, at aktiviteterne i ressourceforløbet
løbende realiseres i praksis. Og der kan være brug for at ændre
og justere aktiviteterne undervejs. Derfor skal der altid i forbindelse
med ressourceforløbets igangsættelse og herefter løbende tages
stilling til opfølgningens tilrettelæggelse og hyppighed. Herunder
hvorvidt og i hvilket omfang der er brug for mentorstøtte.
Kommunen skal være særlig opmærksom på behovet for
mentorstøtte i perioder, hvor borgeren ikke er eller kan være i et
aktivt forløb.
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Sigtelinjer for reformen:
• Dokumentation af ressourceforløb er fremover en forudsætning for
tilkendelse af førtidspension: Fremover vil det være en
forudsætning for tilkendelse af førtidspension, at kommunen kan
fremlægge konkret dokumentation for, at der er gennemført et
relevant og individuelt tilrettelagt indsats i form af et
ressourceforløb. Det skal dokumenteres, at aktiviteter i forløbet har
været skræddersyet til den enkelte borger, at der er foretaget
den nødvendige opfølgning, og at forløbet i nødvendigt omfang
er blevet tilpasset og justeret undervejs. Kun i de situationer, hvor
det er dokumenteret, at borgeren på trods af en systematisk aktiv
indsats ikke kan finde fodfæste på arbejdsmarkedet, kan der
tilkendes førtidspension. Kommunen skal på baggrund af
rehabiliteringsplanens forberedende del og rehabiliteringsteamets
indstilling inden der træffes afgørelse om tilkendelse af førtidspensi
on, fortsat udarbejde en faglig forklaring, som dokumenterer
årsagerne til og omfanget af den nedsatte arbejdsevne.
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Sigtelinjer for reformen:
Dokumentation af ressourceforløb er fremover en forudsætning
for tilkendelse af førtidspension - fortsat: Kommunen skal dermed
som hidtil gennemføre en selvstændig vurdering i forhold til
afgørelse om førtidspension, således at det sikres, at der alene
tilkendes førtidspension, hvis der er en tilstrækkelig og objektivt
sammenhængende dokumentation for, at nedsættelsen af
arbejdsevne er varig og af et sådant omfang, at der kan tilkendes
førtidspension.
I sager, hvor det er helt åbenlyst, at en aktiv indsats ikke kan
forbedre tilknytning til arbejdsmarkedet, er det ikke en
forudsætning, at borgeren har deltaget i et ressourceforløb.
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Sigtelinjer for reformen:
• Fremtidssikring og målretning af fleksjobordningen: Fleksjobordningen skal fremtidssikres, så det også fremover vil være muligt
for mennesker med nedsat arbejdsevne at få adgang til
arbejdsmarkedet.
Fleksjobordningen skal derfor målrettes, så de mennesker, der har
mindst arbejdsevne også kan komme i fleksjob og blive en del af
fællesskabet. De største løntilskud vil derfor blive givet til de
fleksjobansatte, der har den mindste arbejdsevne og den laveste
løn. Samtidig vil det være sådan, at de fleksjobansatte får løn for
den indsats, som de reelt yder. Det vil gøre det mere attraktivt for
arbejdsgivere at ansætte medarbejdere med en lille arbejdsevne,
og vil samtidig i højere grad tilskynde de fleksjobansatte til at øge
antallet af arbejdstimer, hvis de er i stand til det.
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Sigtelinjer for reformen:
• Midlertidige fleksjob: For mange bliver arbejdsevnen forbedret
med årene, og fleksjob bliver derfor som udgangspunkt gjort
midlertidige. Dog vil personer over 40 år kunne få et permanent
fleksjob efter deres første fleksjob, hvis det vurderes at
arbejdsevnen fortsat er nedsat i et sådant omfang, at det ikke er
muligt at få et job på det almindelige arbejdsmarked.
• Aktiv indsats og ledighedsydelse til alle ledige fleksjobvisiterede:
Ledige fleksjobvisiterede skal gennem en aktiv indsats hjælpes
med at få et fleksjob. Mens de er ledige, vil alle fleksjobvisiterede
være berettigede til at modtage ledighedsydelse, men på et
niveau, der er afhængigt af deres hidtidige forsørgelsesgrundlag.
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Sigtelinjer for reformen:
•

Ændrede aldersgrænser og procedurer for tilkendelse af førtidspension:
Personer under 40 år skal som udgangspunkt ikke have tilkendt
førtidspension. De skal i stedet i et individuelt tilrettelagt ressourceforløb
med henblik på at få eller bibeholde en tilknytning til arbejdsmarkedet.
Målgruppen for ressourceforløb er personer, hvor det er overvejende
sandsynligt, at de uden en særlig indsats vil ende på førtidspension.
Personer over 40 år skal som udgangspunkt også have ét ressourceforløb,
inden de kan tilkendes førtidspension. Sagsbehandlings-processerne
ændres, således at der skal udarbejdes en rehabiliteringsplan, og sagen
skal forelægges et rehabiliteringsteam.

•

Lægefaglig bistand fra klinisk funktion i sager om ressourceforløb, fleksjob
og Førtidspension: Det foreslås, at kommunerne fremover skal rekvirere
den nødvendige lægefaglige assistance i sager om ressourceforløb,
tilkendelse af fleksjob og førtidspension via sundhedskoordinatoren i
regionens kliniske funktion i forbindelse med sagsbehandlingen. Herved
skabes en klar og entydig indgang til sundhedsvæsenet, da
kommunerne herefter ikke kan rekvirere lægefaglig bistand fra
kommunalt ansatte lægekonsulenter eller eksterne lægekonsulenter
uden for klinisk funktion ved sagsbehandlingen på disse områder.
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• Tilkendelse af fleksjob og førtidspension
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Fleksjob §70 :
Stk.1 Jobcenteret giver tilbud om fleksjob til personer, som ikke modtager
førtidspension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste,
forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. , og som ikke kan
opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på
arbejdsmarkedet.
Stk. 2 Jobcenteret kan endvidere give tilbud om fleksjob til personer, der
aktuelt har en meget begrænset arbejdsevne, hvis der er mulighed for,
at deres arbejdsevne inden for en rimelig periode kan udvikles
Stk. 3 Fleksjob kan først tilbydes, når alle relevante tilbud efter denne lov
samt andre foranstaltninger, herunder eventuelt forsøg på omplacering
på arbejdspladsen, har været afprøvet for at bringe eller fastholde den
pågældende i ordinær beskæftigelse. Undtaget herfra er tilfælde, hvor
det er åbenbart formålsløst at gennemføre de nævnte foranstaltninger
forud for visitationen.
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Fleksjob – af bemærkningerne:
Den foreslåede ordning skal fremtidssikre fleksjobordningen, så
den også fremover er med til at sikre mennesker med en nedsat
arbejdsevne adgang til arbejdsmarkedet. Fleksjobordningen skal
bevares, men den skal skrues sammen på en ny måde, så den i
højere grad bliver målrettet personer med mindst arbejdsevne, og
samtidig skal der være større tilskyndelse for den ansatte i et
fleksjob til at øge antallet af arbejdstimer, hvis vedkommende er i
stand til det.
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Tilkendelse af fleksjob:
En person, hvis arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat, og
hvor kommunen vurderer, at borgeren aktuelt har en meget lille
arbejdsevne, kan blive visiteret til et fleksjob, hvis der er mulighed
for, at den pågældendes arbejdsevne kan udvikles, således at
personen kan øge sin arbejdsindsats på et senere tidspunkt. Hvis
arbejdsevnen ikke vurderes til at kunne forbedres, og den
pågældende kun kan arbejde få timer om ugen, skal kommunen
vurdere, om der skal indledes en sag om førtidspension.
Personer, hvis arbejdsevne permanent er meget begrænset, eller
personer, der er så syge eller har så betydelige
funktionsnedsættelser, at arbejdsevnen ikke vil kunne forbedres, vil
således stadig kunne tilkendes førtidspension.
Der skal foretages en samlet vurdering af alle sagens oplysninger,
herunder en vurdering af modsatrettede oplysninger, der taler
henholdsvis for eller imod, at den pågældende opfylder
betingelserne for fleksjob.
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Lovforslag til Pensionslovens§18:
Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at sagen overgår til
behandling efter reglerne omførtidspension, når det er
dokumenteret eller det på grund af særlige forhold er helt
åbenbart, at pågældendes arbejdsevne ikke kan forbedres ved
deltagelse i ressourceforløb, aktiverings-, revaliderings- og
behandlingsmæssige samt andre foranstaltninger. Det er en
forudsætning for, at en sag kan overgå til behandling efter
reglerne om førtidspension, at sagen har været forelagt
kommunens rehabiliteringsteam.
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Lovforslag til Pensionslovens §17
Stk. 1 Kommunalbestyrelsen skal behandle en henvendelse om
førtidspension i forhold til alle de muligheder, der findes for at yde
hjælp efter den sociale lovgivning, jf. § 5 i lov om retssikkerhed og
administration på det sociale område, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Personer, som ønsker, at kommunalbestyrelsen alene tager
stilling til spørgsmålet om førtidspension, kan dog anmode herom. I
sådanne tilfælde forelægges sagen på det foreliggende
dokumentationsgrundlag for kommunens rehabiliteringsteam.
Kommunalbestyrelsen træffer umiddelbart efter
rehabiliteringsteamets indstilling i sagen afgørelse om, at sagen, på
det foreliggende dokumentationsgrundlag, overgår til behandling
efter reglerne om førtidspension.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan påbegynde en sag eller træffe
afgørelse om tilkendelse af førtidspension til en person, der ikke selv
har rettet henvendelse herom.
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Lovforslag til Pensionslovens §16:
Stk.1 Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra 40 år til
folkepensionsalderen, jf. dog stk.2.
Stk. 2. Personer i alderen 18 til 39 år kan tilkendes førtidspension,
hvis det er dokumenteret eller det på grund af særlige forhold er
helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres.
Stk. 3. Det er en betingelse for at få tilkendt førtidspension efter stk.
1 eller 2,
1) at personens arbejdsevne er varigt nedsat, og
2) at nedsættelsen er af et sådant omfang, at pågældende
uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden
lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i stand
til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde.
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De hårdeste ramte - fra bemærksningerne:
I sager, hvor det er helt åbenbart, at arbejdsevnen er varigt nedsat, og
ikke kan forbedres ved deltagelse i et ressourceforløb eller andre
foranstaltninger, kan der dog påbegyndes en sag om førtidspension
uden, at muligheden for at forbedre arbejdsevnen har været afprøvet
via et ressourceforløb. Det svarer til de hidtil gældende regler i lovens §
18 om, at kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at sagen overgår til
behandling efter reglerne om førtidspension, når det er dokumenteret
eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at pågældendes
arbejdsevne ikke kan forbedres ved aktiverings-, revaliderings- og
behandlingsmæssige samt andre foranstaltninger.
Som noget nyt vil det også i sådanne sager være en forudsætning for at
træffe afgørelse om førtidspension, at sagen har været forelagt
rehabiliteringsteamet. Specielt i sager, hvor der fx er tale om en akut
livstruende sygdom uden behandlingsmuligheder, skal sagsbehandlingen
ske hurtigt. Sagen kan om nødvendigt forelægges rehabiliteringsteamet
uden personlig kontakt og uden borgerens deltagelse i mødet.
Af bemærkningerne til lovforslaget
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• Vejen til førtidspension og til fleksjob!
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Rehabiliteringsteam
Beskæftigelsesansvarslovens §25a:
Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal oprette et rehabiliteringsteam.
Rehabiliteringsteamet er et dialog- og koordineringsforum, som
afgiver en indstilling i alle sager inden beslutning om og tilkendelse af
ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og
førtidspension træffes. Indstillingen skal indeholde
rehabiliteringsteamets vurderinger i forhold til borgerens muligheder
for at opnå beskæftigelse eller uddanne sig.
Stk. 2. Formålet med rehabiliteringsteamet er med udgangspunkt i
den enkelte borgers samlede situation at sikre en tværfaglig
koordinering og en helhedsorienteret indsats på tværs af
forvaltninger og myndigheder og med fokus på beskæftigelse og
uddannelse, så den enkelte borger så vidt muligt får fodfæste på
arbejdsmarkedet.
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Rehabiliteringsteam
Beskæftigelsesansvarslovens §25a:
Stk. 3. Rehabiliteringsteamet skal drøfte og give indstilling om,
1) hvorvidt borgeren skal gives ressourceforløb, fleksjob, anden
beskæftigelsesrettet indsats eller førtidspension,
2) hvilke beskæftigelsesmæssige, sociale og sundhedsmæssige
indsatser, der er nødvendige for at den enkelte borger opnår
fodfæste på arbejdsmarkedet, og hvordan disse indsatser
koordineres, samt
3) hvordan opfølgning på ressourceforløbet tilrettelægges, så
personen støttes i at fastholde uddannelses- og beskæftigelsesmålet,
herunder hvorvidt og i hvilket omfang, der er brug for mentorstøtte
for at sikre, at indsatsen realiseres.
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Rehabiliteringsteam
Beskæftigelsesansvarslovens §25a:
Stk. 4. Rehabiliteringsteamet skal have en tværfaglig
sammensætning med repræsentanter fra relevante
forvaltningsområder, herunder
1) beskæftigelsesområdet,
2) sundhedsområdet,
3) socialområdet,
4) regionen ved en sundhedskoordinator, jf. § 25 c, og
5) undervisningsområdet i sager vedrørende borgere under 30 år
uden erhvervskompetencegivende uddannelse og i øvrige sager
efter behov.
Nr. 4 om sundhedskoordinator træder i kraft 1. juli 2013.
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Rehabiliteringsteam
Beskæftigelsesansvarslovens §25a:
Stk. 5. Borgeren og borgerens sagsbehandler deltager i
rehabiliteringsteamets møder, når borgerens sag behandles. Sagen
kan dog behandles uden borgerens deltagelse, hvis det er åbenbart
formålsløst af udvikle borgerens arbejdsevne.
Stk. 6. Kommunen træffer afgørelse i sagen på baggrund af
rehabiliteringsteamets indstilling. Hvis kommunen ikke følger
rehabiliteringsteamets indstilling, skal sagen forelægges for
rehabiliteringsteamet på ny, inden der træffes afgørelse. Når
rehabiliteringsteamet har revurderet sagen, træffer kommunen
afgørelse.
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Samarbejdsaftale med regionen
Ansvarsloven § 25 c:
Stk. 1. Sundhedskoordinatoren skal deltage i rehabiliteringsteamet, jf.
§ 25 a, stk. 4, nr. 4, og skal efter behov yde bistand i kommunens
forberedelse af sager til forelæggelse for teamet samt i teamet
bidrage til vurdering af den konkrete sag, herunder om der er behov
for yderligere rådgivning eller vurdering fra den kliniske funktion.
Sundhedskoordinatorens vurdering indgår som en del af teamets
indstilling i den enkelte sag.
Stk. 2. Kommunen kan i sagsbehandlingen i sager, som skal
behandles i rehabiliteringsteamet, samt i sager om ressourceforløb,
fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende alene
1) benytte sundhedsfaglig rådgivning og vurdering fra den kliniske
funktion og den praktiserende læge, samt
2) rekvirere lægeattester fra den praktiserende læge og
speciallægeattester fra den kliniske funktion.
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Rehabiliteringsplanen LAB § 30a:
Stk.1 Personer, der skal have behandlet deres sag i et
rehabiliterings-team, jf. kapitel 3 a i lov om ansvaret for og
styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, skal have en
rehabiliteringsplan. Rehabiliteringsplanen består dels af en
forberedende del, som udarbejdes for alle, dels af en indsatsdel,
som udarbejdes for personer, der er visiteret til et ressourceforløb,
jf. kapitel 12 a. Rehabiliteringsplanen udarbejdes i samarbejde
med personen.
Stk. 2. Kommunen udarbejder den forberedende del, som danner
grundlag for sagens behandling i teamet.
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Rehabiliteringsplanen LAB § 30a:
Stk. 3. Den forberedende del skal indeholde
1) personens uddannelses- og beskæftigelsesmål,
2) en beskrivelse af den enkelte persons beskæftigelsesmæssige,
sociale og helbredsmæssige ressourcer og udfordringer, herunder
dokumentation for den forudgående indsats på disse områder,
og
3) den praktiserende læges vurdering af personens
helbredsmæssige situation i forhold til at kunne arbejde, som sker
på baggrund af en konsultation.
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Rehabiliteringsplanen LAB § 30a:

Stk. 4. Den gennemgående og koordinerende sagsbehandler, jf.
§ 68 c, udarbejder indsatsdelen, som beskriver den tværfaglige
indsats på baggrund af teamets indstilling.

Stk. 5. Indsatsdelen skal indeholde personens beskæftigelses- og
uddannelsesmål samt en plan for hvilke indsatser fra de forskellige
forvaltninger og myndigheder, der skal iværksættes for at bringe
den enkelte person i et ressourceforløb tættere på
arbejdsmarkedet.
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LAB §31 – sagsbehandling og dokumentation:

Bekendtgørelse nr.1418 dec.2012: Om rehabiliteringsplan og
rehabiliteringsteamets indstilling osv.

Reglerne om arbejdsevnemetoden ophæves (LAB §4a, stk.3,1.pkt.
ophæves)
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Ressourceforløb LAB §68a:

• Indsatsen overfor de svageste
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Ressourceforløb LAB §68a:
§ 68 a. Personer under 40 år, der har komplekse problemer ud over
ledighed, der ikke har kunnet løses gennem en indsats efter denne lov
eller efter lov om aktiv socialpolitik, og som kræver et
helhedsorienteret forløb med en kombination af indsats efter denne
lov og sociale eller sundhedsmæssige indsatser, skal tilbydes et
ressourceforløb, jf. dog stk. 2. Det er endvidere en betingelse, at
personen
1) har modtaget længerevarende offentlig forsørgelse,
2) har deltaget i tilbud efter denne lov eller revalidering efter kapitel 6 i
lov om aktiv socialpolitik, uden at have øget tilknytningen til
arbejdsmarkedet, eller
3) kommunen vurderer, at der er behov for en længerevarende
indsats, før der kan fastsættes et konkret beskæftigelsesmål.
Stk. 2. Personer, hvor det som følge af svær sygdom eller på grund af
betydelige funktionsnedsættelser, er åbenbart formålsløst at forsøge
at udvikle deres arbejdsevne i et ressourceforløb, er undtaget fra stk. 1.
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Ressourceforløb LAB §68a:
Stk. 3. Forud for visitation til et ressourceforløb skal den forberedende
del af rehabiliteringsplanen, jf. § 30 a, være udarbejdet, og sagen
have været forelagt rehabiliteringsteamet, jf. § 25 a i lov om ansvaret
for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Personen og
dennes sagsbehandler skal deltage i rehabiliteringsteamets møder,
når personens sag behandles, jf. § 25 a, stk. 5, i lov om ansvaret for og
styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.
Stk. 4. Ressourceforløbet skal være af mindst 1 og højst 5 års varighed.
Stk. 5. Indsatsdelen af rehabiliteringsplanen udarbejdes for alle
personer, der er visiteret til et ressourceforløb, jf. § 30 a, stk. 1.
Stk. 6. Ressourceforløbet kan bestå af tilbud efter kapitel 10-12,
mentorstøtte efter kapitel 14 samt en indsats efter anden lovgivning,
herunder efter serviceloven og sundhedsloven. Ressourceforløbet kan
tillige indeholde indsatser, der kan stabilisere og forbedre personens
fysiske, psykiske og sociale tilstand med henblik på, at personen
efterfølgende kan deltage i tilbud efter denne lov.
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Ressourceforløb LAB §68a:
Stk. 7. Kommunen skal inden ressourceforløbets afslutning træffe
beslutning om, hvilke indsatser der skal iværksættes fremadrettet.
Stk. 8. Personen kan tilbydes flere på hinanden følgende
ressourceforløb. Fylder personen 40 år under et ressourceforløb,
fortsætter forløbet, til det er afsluttet.
Stk. 9. For personer over 40 år gælder stk. 1-7 tilsvarende. Hvis
personen ønsker det, kan kommunen tilbyde mere end ét
ressourceforløb.
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Ressourceforløb:
Det foreslås, at personer, hvor det er overvejende sandsynligt, at
de i fravær af en særlig indsats vil ende på førtidspension, skal
have et individuelt tilrettelagt ressourceforløb, der kan vare fra et
til fem år ad gangen.
Det er en forudsætning for, at en person kan blive tilkendt et
ressourceforløb, at kommunen dokumenterer, at de hidtidige
indsatser og tilbud ikke har bragt personen i uddannelse eller job,
og at alle relevante muligheder i beskæftigelseslovgivningen er
udtømte.
Af bemærkningerne til lovforslaget
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Undtaget fra ressourceforløb:

Det kan fx være personer med en betydelig nedsat funktionsevne
som følge af udviklingshæmning, personer med en alvorlig
hjerneskade eller en person med alvorlige lidelser, hvor de
medicinske behandlingsmuligheder er udtømte eller udsigtsløse,
og hvor prognosen er kort levetid, eller sygdommen er hastigt
accelererende.
Af bemærkningerne til lovforslaget
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Ressourceforløb LAB §68b:
§ 68 b. Personer under 40 år, der er omfattet af § 2, nr. 6, der
ønsker at deltage i et ressourceforløb, kan af kommunen få
tilbud herom efter reglerne i § 68 a, stk. 3-7.
Stk. 2. Hvis personen ikke følger forløbet, kan kommunen
træffe afgørelse om, at forløbet ophører.
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Ressourceforløb LAB §68c:
Stk.1. Kommunen skal udpege en gennemgående og
koordinerende sagsbehandler til personer, der skal deltage i et
ressourceforløb efter § 68 a og § 68 b. Sagsbehandleren skal
udarbejde rehabiliteringsplanens indsatsdel sammen med
personen, jf. § 30 a, varetage den løbende opfølgning og
koordinering i samarbejde med personen, sørge for, at
indsatsdelen justeres efter personens aktuelle situation og behov,
samt bistå personen med at gennemføre rehabiliteringsplanen,
herunder realisere uddannelses- og beskæftigelsesmål.
Stk. 2. Funktionen som gennemgående og koordinerende
sagsbehandleren kan overdrages til en anden enhed i
kommunen end jobcenteret, jf. lov om ansvaret for og styringen af
den aktive beskæftigelsesindsats § 15, stk. 3.
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Den koordinerende sagsbehandler:
…kommunalbestyrelsen i den konkrete sag kan beslutte, at
jobcenteret kan udpege en gennemgående og koordinerende
sagsbehandler uden for jobcenteret. Forslaget indebærer, at
denne sagsbehandler kan udføre opgaver på beskæftigelsesområdet, som vedrører faktisk forvaltningsudøvelse, som fx
udarbejde rehabiliteringsplanens indsatsdel, foretage opfølgning
og understøtte, at personen når målet, men ikke træffe afgørelse
efter beskæftigelseslovgivningen.
…Kommunen kan undervejs i ressourceforløbet ud fra en konkret
vurdering udpege en ny gennemgående og koordinerende
sagsbehandler.
Af bemærkningerne til lovforslaget
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Opfølgning:
I mange ressourceforløb vil det være en forudsætning, at der er en
betydelig indsats fra alle involverede, herunder den gennemgående og
koordinerende sagsbehandler, hvis det skal sikres, at det aftalte
ressourceforløb realiseres i praksis. Der foreslås derfor, at der løbende

og minimum 6 gange om året skal afholdes opfølgningssamtaler
mellem borgeren og borgerens gennemgående og
koordinerende sagsbehandler i ressourceforløb. Samtalerne skal

bl.a. sikre, at der er den fornødne fremdrift i forløbet, og personen og
sagsbehandleren i samarbejde tager skridt til evt. justering af
indsatsdelen af rehabiliteringsplanen i forhold til personens aktuelle
situation. På opfølgningssamtalerne skal det vurderes, hvordan både
personen selv og sagsbehandleren kan være med til at sikre, at
aktiviteterne i forløbet realiseres i praksis. – Af bemærkningerne til lovforslaget!

Opfølgning: Sker som led i det individuelle kontaktforløb LAB §16
og §18 rettes til.
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Indsats under ressourceforløb:
BESKÆFTIGELSESLOVEN:
• Modtagere af ressourceforløbsydelse bliver til §2, nr.11
• §2, nr.11 kan modtage tilbud efter kapitel 10 – Vejledning og
opkvalificering, virksomhedspraktik efter kapitel 11 og løntilskud
efter kapitel 12.
• §2, nr.11 kan få transportgodtgørelse efter §82 og godtgørelse
efter §83 (dog ikke til de første 24 km. Transport).
• §2, nr.11 kan få op til 13 ugers virksomhedspraktik – med
mulighed for forlængelse til 26 og derover efter LAB§44 (som ved
kontanthjælpsmodtagere med andre problemer end ledighed)
• .
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Indsats under ressourceforløb:
• §2, nr.11 skal for at komme i privat løntilskud have modtaget
ydelse i min. 6 måneder
• Løntilskudssatsen for revalidender anvendes efter en vurdering af
arbejdsevnen.
• Der kan ydes støtte til udgifter som er afledt af ressourceforløbet
og til personlig assistance efter Lab § 76, stk.2 og 3 – som for
revalidender
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Ydelsen LAS §68:
• Personer, der er visiteret til et ressourceforløb efter kapitel 12 a i lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats, modtager
ressourceforløbsydelse. Personen har ret til ressourceforløbsydelse
uden hensyn til egen formue og en eventuel ægtefælles
indtægts- og formueforhold.

• Ressourceforløbsydelsen udgør et månedligt beløb svarende til
forsørger og ej forsørgertakst for over 25-årige.
• For unge hjemmeboende uden forsørgerpligt svarer ydelsen til
sædvanlig kontanthjælpstakst for denne gruppe. Hvis den unge
har forsørgerpligt, kan de udbetales et tillæg.
• Borgeren har ret til ferie – som kontanthjælpsmodtagere.
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Ydelsen – LAS §68, stk.4:
• Sygedagpengemodtagere: For personer, der forud for visitationen
til et ressourceforløb, modtog sygedagpenge efter lov om
sygedagpenge, udgør ydelsen et månedligt beløb svarende til
den hidtidige ydelse. Ydelsen efter 1. pkt. ophører dog ved
udløbet af den periode, hvor personen ville være berettiget til
sygedagpenge efter kapitel 8 i lov om sygedagpenge. Er
personen inden visitationen til et ressourceforløb omfattet af en
forlængelsesregel efter kapitel 9 i lov om sygedagpenge, ophører
ydelsen efter 1. pkt. ved udløbet af den periode, hvor personen
ville være berettiget til sygedagpenge efter den pågældende
forlængelsesregel. Personer, hvis ydelse efter 2. og 3. pkt. er
ophørt, modtager en ydelse efter stk. 2.
• Modtagere af ledighedsydelse og førtidspensionister: Modtager
ledighedsydelse – pension under forløbet.
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• Når fleksjobbet er tilkendt!
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Midlertidige fleksjob §70c:
§ 70 c. Jobcenteret bevilger fleksjob for en periode af 5 år, jf. dog
stk. 2. Når den femårige periode udløber, tager jobcenteret stilling til,
om personen fortsat opfylder betingelserne i § 70 for et nyt fleksjob.
Stk. 2. For personer, der er fyldt 40 år, bevilger jobcenteret efter det
første fleksjob et permanent fleksjob, hvis jobcenteret vurderer, at
arbejdsevnen fortsat er nedsat i et omfang, så overgang til
beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked ikke er en mulighed,
og betingelserne for fleksjob fortsat er opfyldt.
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Fastholdelsesfleksjob§ 70 b:
§ 70 b. En person kan kun blive ansat i et fleksjob på den hidtidige
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 betingelserne for fleksjob.
Stk. 2. Aftalen mellem arbejdsgiver og medarbejder om ansættelse
efter de sociale kapitler eller på særlige vilkår efter stk. 1 skal være
skriftlig og indeholde oplysninger om, hvilke funktioner medarbejderen
har svært ved at udføre eller ikke kan udføre, samt hvilke konkrete
skånehensyn, der er aftalt. Arbejdsgiveren skal endvidere
dokumentere, at der er gjort et reelt forsøg på at etablere et
vedvarende ustøttet job efter de sociale kapitler eller på særlige vilkår.
Stk. 3. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis den ansatte har været udsat
for akut opstået skade eller sygdom, og det er åbenbart formålsløst at
gennemføre foranstaltninger med henblik på job efter
overenskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår.
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Fastholdelsesfleksjob:
For at få arbejdsmarkedets parter til at bidrage mere til at skabe
større rummelighed på arbejdsmarkedet, herunder ved brug af
sociale kapitler foreslås det derfor, at der stilles krav om, at
medarbejdere, der er ansat inden for et overenskomstdækket
område, først kan blive ansat i et fleksjob på den hidtidige
arbejdsplads, når de pågældende har været ansat på
arbejdspladsen i mindst 12 måneder under overenskomstens
sociale kapitler. Kravet kan ikke opfyldes ved at være ansat i et
fleksjob efter overenskomstens sociale kapitler. De pågældende
skal i øvrigt opfylde betingelserne for fleksjob.
Af bemærkningerne til lovforslaget

© Wiederquist

53

Fleksjob selvstændige §70g:
Stk. 1 Jobcenteret kan give tilbud om støtte i form af tilskud i fem år til
personer, som driver selvstændig virksomhed som
hovedbeskæftigelse her i landet, og som
1) har en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne i forhold til arbejdet
i den selvstændige virksomhed,
2) udnytter sin arbejdsevne fuldt ud i virksomheden,
3) er under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension,
4) ikke modtager førtidspension efter lov om social pension eller lov
om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig
førtidspension m.v., og
5) forud for tilkendelse af tilskuddet første gang har drevet den
selvstændige virksomhed i væsentligt omfang i mindst 12 måneder
inden for de seneste 24 måneder.
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Fleksjob selvstændige §70g:
Stk. 2. Jobcenteret træffer afgørelse om at give tilbud om støtte i
form af tilskud til en selvstændig erhvervsdrivende efter forelæggelse
for rehabiliteringsteamet, jf. § 25 a i lov om ansvaret for og styringen
af den aktive beskæftigelsesindsats. Jobcenteret skal på baggrund
af rehabiliteringsplanens forberedende del umiddelbart kunne
vurdere, om personen opfylder betingelserne for at modtage tilbud
efter stk. 1.
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Løn- og arbejdsvilkår:
§ 70 e. Arbejdsgiveren betaler løn til den ansatte i fleksjob for det
arbejde, der bliver udført, jf. stk. 3-5. Lønnen suppleres med et
fleksløntilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten og
udbetales af kommunen til den ansatte, jf. § 70 f.
Stk. 2. I forbindelse med etableringen af et fleksjob på en virksomhed
skal jobcenteret hurtigst muligt komme med en vurdering af
arbejdsevnen i fleksjobbet, herunder hvor mange timer personen kan
arbejde i fleksjobbet, og af arbejdsintensiteten. Vurderingen danner
grundlag for aftalen om fleksjob mellem den ansatte og
arbejdsgiveren. Jobcenteret skal foretage en ny vurdering af
arbejdsevnen i fleksjobbet, hvis arbejdsgiveren og den ansatte er
enige om ændringen og i fællesskab anmoder herom.
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Løn- og arbejdsvilkår:
Stk. 3. På overenskomstdækkede områder fastsættes løn og øvrige
arbejdsvilkår efter de kollektive overenskomster, herunder sociale
kapitler, lokalaftaler m.v. samt bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår
for ansættelse og fastholdelse af personer i fleksjob. Hvis
overenskomsterne m.v. ikke indeholder sådanne bestemmelser, eller
disse ikke kan finde anvendelse til brug for fastsættelse af løn, indgås
aftale om løn mellem den ansatte og arbejdsgiveren, således at
bestemmelser i overenskomsten om løn og arbejdstid kan fraviges i
det omfang, det er nødvendigt for at fastsætte en løn, der er i
overensstemmelse med den ansattes arbejdsevne i fleksjobbet, jf. stk.
2. Jobcenteret og den overenskomstbærende faglige organisation
modtager efter aftale med den ansatte kopi af aftalen om fleksjob.
Tvister om anvendelsen af overenskomsterne m.v. og om løn og
arbejdsvilkår afgøres ved fagretlig behandling og endeligt ved
Arbejdsretten. § 11, stk. 2, i lov om arbejdsretten og faglige
voldgiftsretter finder tilsvarende anvendelse.
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Løn- og arbejdsvilkår:
Stk. 4. På områder, der ikke er dækket af overenskomst, fastsættes
løn og øvrige arbejdsvilkår efter aftale mellem den ansatte og
arbejdsgiveren. På områder, hvor der findes en relevant
sammenlignelig overenskomst, skal parterne tage udgangspunkt i
overenskomsten på det sammenlignelige område. Jobcenteret
modtager efter aftale mellem arbejdsgiver og den ansatte kopi af
aftalen om fleksjob. Det samme gælder den overenskomstbærende
faglige organisation, hvis der er taget udgangspunkt i en
sammenlignelig overenskomst. Tvister om løn og arbejdsvilkår afgøres
i disse tilfælde ved fagretlig behandling og endeligt ved
Arbejdsretten, såfremt en af parterne begærer det. I så fald er
arbejdsgiveren stillet, som om denne havde tiltrådt den kollektive
overenskomst, § 11, stk. 2, i lov om arbejdsretten og faglige
voldgiftsretter finder tilsvarende anvendelse.
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Løn- og arbejdsvilkår:
Stk. 5. Hvis en ansat i fleksjob udfører funktionærarbejde, jf.
funktionærlovens § 1, stk. 1, men ikke er omfattet af
funktionærloven, fordi pågældende arbejder 8 timer eller derunder
ugentligt, skal arbejdsgiveren ansætte vedkommende på
funktionærlignende vilkår. Ved funktionærlignende vilkår forstås i
denne henseende, at funktionærlovens vilkår gælder som helhed.
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Overgangsordning ved nyt fleksjob:
•

Hvis en person i et fleksjob efter lovens ikrafttræden påbegynder et nyt
fleksjob, bliver den pågældende omfattet af reglerne i § 70 c, § 70 e og
§ 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i forhold til løn,
ansættelsesvilkår og udbetaling af fleksløntilskud. Dette gælder, uanset
om der er en ledighedsperiode mellem de to fleksjob eller om der er
indgået en aftale om ansættelse i fleksjob inden lovens ikrafttræden
med tiltrædelse den 1. januar 2013 eller derefter. Det betyder, at en
aftale om ansættelse i et fleksjob, der er indgået før lovens ikrafttræden
med påbegyndelse efter lovens ikrafttræden, skal ændres i forhold til løn
og ansættelsesforhold, da ansættelsen vil være omfattet af reglerne i
lovens § 1, nr. 41 i forhold til løn, opfølgning m.v.
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Overgangsordning ved nyt fleksjob:
•

Der vil ikke være tale om et nyt fleksjob, hvis det alene er skånebehovet eller
timetallet, der bliver ændret. Det samme vil være tilfældet, hvis der ændres i den
ansatte i et fleksjobs jobbeskrivelse fx som følge af en forfremmelse, men hvor
ansættelsesområdet og opgaverne er sammenfaldende med de hidtidige
arbejdsopgaver. Det kan fx være tilfældet, hvis en fuldmægtig bliver forfremmet til
specialkonsulent, men ikke ændrer arbejdsopgaver.

•

Hvis den pågældende skifter tjenestested inden for fx en kommune eller fra et
ministerium til et andet ministerium, fordi de hidtidige arbejdsopgaver flyttes til et
nyt tjenestested, vil der ikke være tale om et nyt fleksjob. Det samme vil gøre sig
gældende, hvis to virksomheder fusionerer eller der sker virksomhedsoverdragelse,
og ansættelsesmyndigheden dermed bliver en anden, men arbejdsopgaverne og
ansættelsesvilkår er fortsat i uændret form. Det vil være tilfældet, hvis der sker
omlægning af ressortområder mellem forskellige ministerier fx at opgaver fra
Integrationsministeriets ressort område bliver flyttet til Beskæftigelsesministeriets
område, og den ansatte i et fleksjob flytter med sine opgaver til
Beskæftigelsesministeriet. Det samme vil gøre sig gældende, hvis en statslig
institution bliver overflyttet til fx ATP som følge af indførelsen af Udbetaling
Danmark.
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Overgangsordning ved nyt fleksjob:
•

Der vil altid være tale om et nyt fleksjob, hvis den pågældende er ophørt
i et fleksjob på grund af kontraktens ophør, afskedigelse eller opsigelse.
Hvis den fleksjobvisiterede skifter fra en arbejdsgiver til en anden
arbejdsgiver inden for samme eller et andet ansættelsesområde, vil der
være tale om et nyt fleksjob, jf. dog ovenstående om skift af tjenestested.

•

Endelig vil det også være at betragte som et nyt fleksjob, hvis en ansat i
fleksjob skifter til et nyt ansættelsesområde inden for samme
virksomhed/hos samme arbejdsgiver, og løn- og ansættelsesvilkårene er
ændret. Det vil fx være, hvis en ansat i fleksjob har arbejdet som
pædagog, men på et tidspunkt skifter til administrativt arbejde på
samme institution.
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Fleksløntilskud – Lab §70f:
§ 70 f. Kommunen udbetaler fleksløntilskud til personer i fleksjob.
Tilskuddet kan højst udgøre et beløb, der svarer til 98 pct. af
arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb, jf. § 47 i lov om
arbejdsløshedsforsikring m.v. Kommunen udbetaler fleksløntilskuddet
efter stk. 2-5 månedsvis bagud.
Stk. 2. Fleksløntilskuddet nedsættes med 30 pct. dels af lønindtægten
i fleksjobbet, dels af anden lønindtægt, indtil den samlede
lønindtægt pr. måned udgør 13.000 kr. (2012-niveau), og herefter
med 55 pct. Ved lønindtægt forstås A-indkomst, hvoraf der skal
betales AM-bidrag og det samlede bidrag til en pensionsordning, der
er led i et ansættelsesforhold. Den ansatte i fleksjobbet har pligt til at
oplyse kommunen om eget og arbejdsgiverens pensionsbidrag.
Stk. 3. Fleksløntilskud efter stk. 2 og løn udbetalt af arbejdsgiver efter
§ 70 e kan tilsammen højst udgøre et beløb, der svarer til den løn,
der udbetales for ansættelse på fuld tid i den pågældende stilling.
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Fleksløntilskud – Lab §70f:
Stk. 4. Personer, der under ferie modtager løn eller feriegodtgørelse, er
berettiget til fleksløntilskud under ferien. Stk. 2 finder tilsvarende
anvendelse. Fleksløntilskuddet kan udbetales under ferieophold i udlandet.
Stk. 5. Personer, der modtager løn under sygdom eller barsel, er berettiget
til fleksløntilskud i sygdoms- eller barselperioden. Stk. 2 finder tilsvarende
anvendelse. Personer, der ikke er berettiget til løn under sygdom eller
barsel, modtager syge- eller barseldagpenge efter de regler, der
fastsættes i medfør af § 49 i lov om sygedagpenge og § 34 i lov om ret til
orlov og dagpenge ved barsel. Syge- eller barseldagpengene suppleres
med fleksløntilskud, således at syge- eller barseldagpengene og
fleksløntilskud tilsammen svarer til 98 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes
højeste beløb, jf. § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Reglerne om
mulighed for ophold uden for Danmark i lov om sygedagpenge og lov om
ret til orlov og dagpenge ved barsel finder tilsvarende anvendelse for
fleksløntilskuddet, når en ansat i fleksjob modtager syge- eller
barseldagpenge.
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Fleksløntilskud – Lab §70f:
Stk. 6. Hvis en person, der er ansat i et fleksjob, og som ikke modtager løn
under sygdom, mister retten til sygedagpenge, kan den pågældende
modtage fleksløntilskud fratrukket det beløb, som personen ville have
kunnet modtage i sygedagpenge. Det samme gør sig gældende, hvis der
er anmodet om sygedagpenge for sent. Kommunen skal ved udbetaling
af det beregnede fleksløntilskud mindst hver 3. måned følge op på, om
den pågældende fortsat er ansat i fleksjob. Opfølgningen skal ske, indtil
kommunen konstaterer, at personen igen får udbetalt løn.
Stk. 7. Hvis ansættelsen i fleksjob ophører under sygdom, ophører
fleksløntilskuddet, og personen overgår til ledighedsydelse, jf. § 74 a og §
74 d i lov om aktiv socialpolitik, hvis pågældende i øvrigt opfylder
betingelserne herfor.
Stk. 8. Hvis ansættelsen i fleksjob ophører under barsel, ophører
fleksløntilskuddet, og personen overgår til barseldagpenge, jf. § 34 i lov
om ret til orlov og dagpenge ved barsel.
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Fleksløntilskud – Lab §70f:
Stk. 9. Personer, der er ansat i fleksjob, bevarer retten til fleksløntilskud ved
flytning til en anden kommune.
Stk. 10. Kommunen træffer afgørelse om tilbagebetaling af fleksløntilskud,
hvis den ansatte mod bedre vidende har undladt at give kommunen
oplysninger efter stk. 2, 3. pkt., eller § 11, stk. 2, i lov om retssikkerhed og
administration på det sociale område, og den ansatte har modtaget
fleksløntilskud med urette eller i øvrigt mod bedre vidende uberettiget har
modtaget fleksløntilskud.
Stk. 11. Stk. 11. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om
beregning af og fradrag i fleksløntilskuddet, herunder regler om, at
kommunen skal anvende oplysninger om løn m.v., som fremgår af
indkomstregistreret, jf. lov om et indkomstregister, ved beregning af og
fradrag i fleksløntilskuddet.
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Eksempel :
• Person (P) får løn for 12 timer om ugen (52 timer om måneden)
med en månedsløn på 7.800 kr. (inkl. 15 pct. pension).
Fleksløntilskuddet udgør 16.732 kr. minus 30 pct. af 7.800 kr. =
14.392 kr. Da tilskud og løn tilsammen ikke overstiger lønnen for
fuldtidsarbejde, nedsættes tilskuddet ikke yderligere.
• Der indbetales et forhøjet ATP-bidrag på 5 pct. af
fleksløntilskuddet, dog maksimalt 500 kr./måneden. Da 5 pct. af
14.392 kr. er mere end 500 kr., indbetales 500 kr. om måneden.
Fleksløntilskuddet er efter ATP-bidraget på 13.892 kr.
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Eksempel :
• Person (P) får løn for 8 timer om ugen (knap 35 timer om
måneden) med en månedsløn på 5.200 kr. (inkl. 15 pct. pension).
Fleksløntilskuddet udgør 16.732 kr. minus 30 pct. af 5.200 kr. =
15.172 kr. Da tilskud og løn tilsammen ikke overstiger lønnen for
fuldtidsarbejde, nedsættes tilskuddet ikke yderligere.
• Der indbetales et forhøjet ATP-bidrag på 5 pct. af
fleksløntilskuddet, dog maksimalt 500 kr./måneden. Da 5 pct. af
15.172 kr. er mere end 500 kr., indbetales 500 kr. om måneden.
Fleksløntilskuddet er efter ATP-bidraget på 14.672 kr.
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• Den ledige fleksjobber
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Ledighedsydelse LAS § 74a:
Stk.1. Personer, der er visiteret til et fleksjob efter kapitel 13 i lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats, har ret til ledighedsydelse, indtil de
ansættes i et fleksjob.
Stk. 2. Personer modtager ledighedsydelse på 89 pct. af
arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb, jf. § 47 i lov om
arbejdsløshedsforsikring m.v., hvis de på tidspunktet for visitationen
til fleksjob
1) ville være berettiget til at modtage dagpenge efter lov om
sygedagpenge eller lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel,
2) modtager sygedagpenge,

3) deltager i revalidering efter en jobplan efter § 27 og § 28, stk.
2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,
eller
4) modtager ledighedsydelse efter ansættelse i ustøttet
beskæftigelse,
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Ledighedsydelse LAS § 74a:
Stk. 3. For personer, der ikke opfylder betingelserne i stk. 2, udgør
ledighedsydelsen
1) et beløb, der svarer til den hjælp, der ydes efter § 25, stk. 1, nr.
1, hvis de har forsørgelsespligt over for børn, og
2) et beløb, der svarer til den hjælp, der ydes efter § 25, stk. 1, nr.
2, hvis de ikke har forsørgelsespligt over for børn.
Stk. 4. Personer, der ikke opfylder betingelserne i stk. 2, får ret til
ledighedsydelse efter stk. 2, når de har været ansat i fleksjob i 9
måneder inden for de seneste 18 måneder.
Stk. 5. Personer, der modtager tilbud om støtte i form af tilskud for
at bevare selvstændig virksomhed efter § 70 g i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, har alene ret til ledighedsydelse ved ophør
af den selvstændige virksomhed, hvis den pågældende er
visiteret til fleksjob for lønmodtagere efter § 70 a i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats.
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Ledighedsydelse LAS § 74b:
Stk.1 Det er en forudsætning for udbetaling af ledighedsydelse, at
modtageren opfylder betingelserne for at få et fleksjob, herunder
står til rådighed, jf. § 75.
Stk. 2. Personer, der har nået fleksydelsesalderen som fastsat i lov
om fleksydelse, kan højst modtage ledighedsydelse efter § 74 a,
stk. 2 eller stk. 3, nr. 1, i sammenlagt 6 måneder. Herefter kan de
pågældende modtage ledighedsydelse efter § 74 a, stk. 3, nr. 2
(Ej forsørgertakst).
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Rådighed LAS §75:
Stk. 1. En person, der modtager ledighedsydelse, skal aktivt udnytte
sine arbejdsmuligheder for at opnå fleksjob. Personen skal
1) være aktivt jobsøgende,
2) deltage i opfølgningssamtaler efter § 74 c i denne lov, samtaler
om rådighedsvurderinger, individuelle kontaktsamtaler (jobsamtaler)
efter § 73 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og møder i
rehabiliteringsteamet efter § 25 a i lov om ansvaret for og styringen
af den aktive beskæftigelsesindsats,
3) tage imod et rimeligt tilbud om fleksjob,
4) tage imod rimelige tilbud efter lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, medmindre personen i medfør af § 21 f i lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats om en mindre intensiv indsats ikke
er forpligtet til at tage imod tilbud, eller andre tilbud, der kan
forbedre mulighederne for at få arbejde, og
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Rådighed LAS §75:
5) deltage aktivt i rimelige tilbud efter lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats eller andre tilbud, der kan forbedre
mulighederne for at få arbejde
6) lægge sit cv i Jobnet efter § 73 d i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats senest 3 uger efter personen har opnået ret til
ledighedsydelse og deltage i cv-samtaler efter § 73 e i lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats.
Stk. 2. Opstår der tvivl om en persons rådighed, skal kommunen
afprøve denne. Det kan ske ved at anvende tilbud efter kapitel 10
eller 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
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Sanktioner – LAS §76
Stk. 1. Hvis en person ikke er aktivt jobsøgende, jf. § 75, stk. 1, nr. 1,
skal kommunen give den pågældende en frist på op til 3 måneder til
at dokumentere sin aktive jobsøgning. Kommunen skal sammen med
den pågældende lægge en plan for personens jobsøgning i
fristperioden. Hvis personen ikke har overholdt planen ved
fristperiodens udløb, skal kommunen vurdere, om den pågældende
har været aktivt jobsøgende. Hvis kommunen vurderer, at personen
ikke har været aktivt jobsøgende, skal kommunen træffe afgørelse
om, at den pågældende mister retten til ledighedsydelse,
medmindre der er en rimelig grund, jf. § 13, stk. 4 og 5, til, at den
pågældende ikke har været aktivt jobsøgende.

Stk. 2. Personen kan igen modtage ledighedsydelse, når den
pågældende efter at have mistet retten til ledighedsydelse har
været ansat i et fleksjob i 9 måneder inden for de seneste 18
måneder.
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Udeblivelse – LAS §77:
Stk. 1. Hvis en person, der modtager ledighedsydelse, uden rimelig
grund, jf. § 13, stk. 4 eller 5, udebliver fra en jobsamtale, et møde i
rehabiliteringsteamet, en samtale om rådighedsvurdering eller en
opfølgningssamtale, jf. § 75, stk. 1, nr. 2, foretager kommunen
fradrag i ledighedsydelsen for de dage, der går, fra personen skulle
være mødt til samtalen, og indtil kontakten til kommunen er
genoprettet. Der foretages fradrag i ledighedsydelsen for den dag,
hvor samtalen skulle have fundet sted, uanset om personen
kontakter kommunen samme dag.
Stk. 2. Hvis en person, der modtager ledighedsydelse, har undladt at
lægge sit cv rettidigt i Jobnet, jf. § 75, stk. 1, nr. 6, kan den
pågældende ikke modtage ledighedsydelse for de dage, hvor cv’et
ikke har været lagt ind, medmindre den manglende indlæggelse af
cv ikke skyldes personens forhold.
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Frist til at bevise rådighed – LAS §77:
Stk. 3. Hvis en person, der modtager ledighedsydelse, uden rimelig
grund, jf. § 13, stk. 4 eller 5, udebliver fra en cv-samtale foretager
kommunen fradrag i ledighedsydelsen for de dage, der går, fra
personen skulle være mødt til samtalen, og indtil kontakten til
kommunen er genoprettet. Der foretages fradrag i ledighedsydelsen
for den dag, hvor samtalen skulle have fundet sted, uanset om
personen kontakter kommunen samme dag.
Stk. 2 og 3 træder i kraft efter Beskæftigelsesministerens beslutning.
Ledige der modtager LY før ikrafttræden, skal senest 3 måneder efter
ikrafttrædelsen have lagt cv i Jobnet og have en cv-samtale.
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Afvisning af tilbud m.v. LAS §77a:
Stk. 1. En person, som uden rimelig grund, jf. § 13, stk. 4 og 5, afviser at tage
imod et tilbud om et fleksjob efter § 75, stk. 1, nr. 3, eller ophører i et fleksjob,
kan ikke få ledighedsydelse i 3 uger.
Stk. 2. En person, som uden en rimelig grund, jf. § 13, stk. 4 og 5, afviser eller
ophører i et tilbud efter § 75, stk. 1, nr. 4, kan ikke få ledighedsydelse i 3 uger.
Stk. 3. Hvis en person uden rimelig grund, jf. § 13, stk. 4 og 5, inden for en
periode på 12 måneder igen afviser at tage imod et rimeligt tilbud om
fleksjob efter § 75, stk. 1, nr. 3, afviser et rimeligt tilbud efter § 75, stk. 1, nr. 4,
ophører i et fleksjob eller ophører i et tilbud efter § 75, stk. 1, nr. 4, mister
personen retten til ledighedsydelse.
Stk. 4. Stk. 1-3 finder også anvendelse, hvis den pågældendes handlemåde
kan sidestilles med afslag på at tage imod et rimeligt tilbud om fleksjob efter
§ 75, stk. 1, nr. 3, eller tilbud efter § 75, stk. 1, nr. 4.
Stk. 5. Personen kan igen modtage ledighedsydelse, når den pågældende
efter at have mistet retten til ledighedsydelse har været ansat i et fleksjob i 9
måneder inden for de seneste 18 måneder.
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Afvisning af tilbud m.v.:
En sanktion kan kun gives, hvis personen er blevet tilbudt et
fleksjob eller har fået et tilbud efter lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats eller andre tilbud, der kan forbedre den
pågældendes mulighed for at få arbejde. Det skal af tilbuddet
om fleksjob fremgå, hvilke arbejdsfunktioner personen skal udføre,
personens arbejdstid, arbejdsbelastning, skånehensyn, løn- og
ansættelsesvilkår m.v.
Hvis disse forhold ikke er beskrevet i tilbuddet, vil det ikke være
muligt at vurdere, om tilbuddet er rimeligt i forhold til modtageren
af tilbuddet om fleksjob.
Af bemærkningerne til lovforslaget
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Bortfald af LY – LAS § 77 b. :
Stk. 1. Hvis kommunen træffer afgørelse om, at en person, der
modtager ledighedsydelse, ikke står til rådighed, jf. § 75, stk. 2, mister
den pågældende retten til ledighedsydelse.
Stk. 2. Hvis kommunen har truffet afgørelse efter stk. 1, kan
ledighedsydelsen dog fortsat udbetales, hvis kommunen er
påbegyndt behandling af en sag om førtidspension.
Ledighedsydelsen kan udbetales, så længe sagen behandles.
Ledighedsydelsen skal tilbagebetales, hvis der senere udbetales
pension for samme periode.
Stk. 3. Personen kan igen modtage ledighedsydelse, når den
pågældende efter at have mistet retten til ledighedsydelse har
været ansat i et fleksjob i 9 måneder inden for de seneste 18
måneder.

© Wiederquist

80

Bortfald af LY:
Rådighedsafprøvningen kan - som i dag - fx ske ved at give
personen et tilbud efter kapitel 10 og/eller 11 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats. I vurderingen af, om personen forsat står til
rådighed for et fleksjob, indgår følgende:
– Personens deltagelse i tilbuddet
– Eventuelt fravær
– Tilbagemelding fra tilbudsstedet m.v.
….. Der er ikke fastsat en nedre grænse for, hvor meget personens
arbejdsevne skal være nedsat for, at personen kan stå til rådighed
for et fleksjob. Kommunen kan således ikke alene lægge vægt
på, at personens arbejdsevne i tilfælde, hvor person alene kan
arbejde få timer om ugen, men skal også lægge vægt på, om
der er mulighed for, at arbejdsevnen over tid kan udvikles og
dermed forbedres.
Af bemærkningerne til lovforslaget
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