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Svar på spørgsmål om arbejdsevnevurdering i fleksjob 

 
 

Kære Charlotte Pedersen, Bitten Vivi Jensen, Jane Pihlmann og Johnny Jensen 

Tak for jeres henvendelse, hvor I beskriver eksempler på tre borgeres oplevelser 
med jobcentrets vurdering af arbejdsevne. Som I sikkert ved, kan jeg ikke gå ind i 
enkeltsager, men alene forholde mig til de gældende regler på området.   

Det er vigtigt for mig, at borgerne bliver mødt med en værdig sagsbehandling. Der-
for vil jeg også først og fremmest takke jer for jeres opmærksomhed på, om sags-
behandlingen bliver håndteret efter bogen. 

Jobcentret skal forud for visitationen til fx fleksjob vurdere den enkelte borgers ar-
bejdsevne. I den forbindelse skal det være dokumenteret, at personen har en væ-
sentlig og varigt nedsat arbejdsevne, der medfører, at personen hverken nu eller på 

sigt kan arbejde på ordinære vilkår, herunder også efter de sociale kapitler i over-
enskomsterne. Der skal foretages en samlet vurdering af alle sagens oplysninger.  

Ved vurderingen af arbejdsevnen i forhold til et konkret fleksjob skal der også ta-

ges højde for, om borgeren kan arbejde med fuld effektivitet eller har brug for flere 
pauser, arbejder med nedsat effektivitet mv. I den sammenhæng kan erfaringer fra 
en virksomhedspraktik indgå, hvis det har betydning for det konkrete fleksjob som 

arbejdsevnen vurderes i forhold til. 

Så for at svare direkte på jeres spørgsmål kan jeg oplyse, at arbejdsevnen ikke skal 
fastsættes alene på baggrund af fx antal maksimale timer i virksomhedspraktik. Der 

skal laves en helhedsvurdering på grundlag af sagens dokumentation, og her vil det 
forhold, at personen i en virksomhedspraktik har haft brug for at holde pauser eller 
arbejdet med nedsat arbejdstempo, skulle indgå i den samlede vurdering af perso-

nens arbejdsevne. 

Jeg kan afslutningsvis oplyse, at jeg er meget optaget af, at fleksjobordningen kom-
mer til at fungere endnu bedre, og at ordningen er rummelig og målrettet dem med 

størst behov. Derfor skal jeg og forligskredsen snart drøfte behovet for eventuelle 
justeringer i en kritisk reformgennemgang af fleksjobordningen. 
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Jeg vil gerne sige tak for jeres input. 

Venlig hilsen 

 

Peter Hummelgaard 

 


