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Svar på henvendelse fra aktions- og støttegruppen Liv Over Lov  

Kære Charlotte Pedersen og Jane Pihlmann, 

Tak for jeres henvendelse med spørgsmål om borgere med varig nedsat arbejdsevne 

på 18-25 timer og fleksjobordningen. Jeg kan indledningsvis oplyse, at vi er i gang 

med den kritiske reformgennemgang, og at der blev indgået en aftale om bedre res-

sourceforløb i december 2020. I næste runde af den kritiske reformgennemgang skal 

vi i forligskredsen drøfte bl.a. fleksjobordningen og behovet for eventuelle justerin-

ger på området.  

Jeg kan i tråd med den på daværende tidspunkt fungerende beskæftigelsesministers 

svar på S 643 oplyse, at fleksjob er et tilbud til personer, der pga. en varigt og væ-

sentligt nedsat arbejdsevne ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på ordinære 

vilkår. Jeg kan i den forbindelse nævne, at ordinær beskæftigelse henviser til ustøttet 

beskæftigelse.  

 

I fleksjobbet tages der hensyn til, at en medarbejders arbejdsevne er varigt og væ-

sentligt begrænset. Arbejdsgiveren betaler løn for det arbejde, der bliver udført, og 

kommunen udbetaler et tilskud til den ansatte i fleksjobbet, der kompenserer for den 

nedsatte arbejdsevne.  

For at blive visiteret til fleksjobordningen skal det være dokumenteret, at personen 

har en væsentligt og varigt nedsat arbejdsevne, der medfører, at personen hverken 

aktuelt eller på sigt kan arbejde på ordinære vilkår, herunder heller ikke efter de 

sociale kapitler i overenskomsterne. 

Der er i reglerne om fleksjob ikke fastlagt et bestemt antal timer for, hvornår man 

kan få bevilliget et fleksjob, herunder hvornår arbejdsevnen er ”væsentligt” nedsat.  

Der er således ikke noget eksplicit i reglerne, hvoraf det fremgår, at der ikke kan 

bevilges fleksjob til en person med en arbejdsevne, der er vurderet til at ligge på 

mellem 18 og 25 timer. Jeg kan i den forbindelse nævne, at der ifølge jobindsats.dk 

var godt 7.000 personer på ny fleksjobordning i maj 2020, som arbejdede 16 timer 

om ugen eller mere, og at godt 1.800 personer heraf arbejdede 21 timer eller mere.  
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Som I ved, så er det Ankestyrelsen, der fastlægger praksis for, hvornår arbejdsevnen 

anses for varigt og væsentlig nedsat. Det beror på en individuel og konkret vurdering, 

og alle muligheder på det ordinære arbejdsmarked skal være udtømte.  

 

Dette slår Ankestyrelsen blandt andet fast i gældende principafgørelse N-11-06, 

hvoraf det således fremgår, at Ankestyrelsen finder, at en borgers arbejdsevne ikke 

alene kan vurderes på grundlag af antallet af arbejdstimer, men skal vurderes i for-

hold til beskæftigelsesniveauet eller effektiviteten i arbejdet.  

 

Det er intentionen med reformen af førtidspension og fleksjob fra 2013, at flere får 

en tilknytning til arbejdsmarkedet og forsørger sig selv. Det er derfor vigtigt, at vi 

har en fleksjobordning, der er rummelig, men som samtidig er målrettet mod dem, 

som har det største behov.  

Venlig hilsen 

 

Peter Hummelgaard 

 


