
 
 

 

TR-vejledning:	Fleksjob	

BaggrundBaggrundBaggrundBaggrund: : : :     
Bl.a. som led i en aktiv beskæftigelsesindsats er der oprettet ordninger, som skal støtte personer, 

der på grund af begrænsninger i arbejdsevnen har særlige behov for hjælp til at blive fastholdt 
på arbejdsmarkedet. I den forbindelse er der oprettet job på særlige vilkår til personer med 
nedsat erhvervsevne – bl.a. fleksjob. 
 

Målgruppe: Målgruppe: Målgruppe: Målgruppe:     
Fleksjob er tiltænkt personer, der ikke er i stand til at arbejde på normale vilkår og ikke modtager 

førtidspension. Det er et krav, at personen har så varige og væsentlige begrænsninger i 

arbejdsevnen, at den pågældende ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på 

arbejdsmarkedet. Fleksjob kan først tilbydes, når alle relevante tilbud, herunder løntilskud, har 

været afprøvet. 

Hjemmel: Hjemmel: Hjemmel: Hjemmel:     
• LBK nr. 415 af 24/04/2013 om aktiv beskæftigelsesindsats 

• Rammeaftaler om det sociale kapitel i kommune, regioner og stat 

Hvad er et fleksjob?Hvad er et fleksjob?Hvad er et fleksjob?Hvad er et fleksjob?    
I et fleksjob tages der hensyn til, at medarbejderens arbejdsevne er begrænset. Fleksjob skal 
bevilges af kommunen, der også giver et tilskud som supplement til medarbejderens løn.  

En ansættelse i et fleksjob betyder, at der tages hensyn til, at medarbejderens arbejdsevne er 
begrænset. Arbejdet tilrettelægges derfor ud fra medarbejderens behov for at blive skånet. Det 
betyder, at arbejdstempoet og behovet for pauser så vidt muligt bliver tilpasset, det 
medarbejderen kan klare. Ligesom det er også muligt at aftale en daglig nedsat arbejdstid. 

Pr. 1. januar 2013 blev der indført nye regler som følge af fleksjobreform vedtaget juni 2012. 

Personer som er ansat før 1. januar 2013 følger dog fortsat de gamle regler, som er beskrevet på 

www.bf.dk. 

Nye reglerNye reglerNye reglerNye regler: : : :  
Der indføres midlertidige fleksjob, idet det første fleksjob uanset alder højst bevilges i en periode af 

5 år. Personer under 40 år kan højst få bevilget et fleksjob i perioder af 5 år ad gangen. Efter 

udløbet af en 5-årsperiode tager kommunen stilling til, om lønmodtager fortsat er berettiget til et 

nyt midlertidigt fleksjob. Personer over 40 år får efter det første fleksjob et permanent fleksjob, hvis 

kommunen vurderer, at arbejdsevnen er nedsat i et omfang, så overgang til beskæftigelse på det 

ordinære arbejdsmarked ikke er en mulighed. Det er et krav, at personen har så varige og 

væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen, at den pågældende ikke kan opnå eller fastholde 

beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet 

LønLønLønLøn----    og ansættelsesvilkårog ansættelsesvilkårog ansættelsesvilkårog ansættelsesvilkår    ––––    ny ordningny ordningny ordningny ordning    



 
 

 

I den nye ordning betaler arbejdsgiveren den ansatte løn for den reelle arbejdsindsats, dvs. det 

arbejde (og antal timer), der bliver udført. Kommunen supplerer derudover lønnen med et 

flekslønstilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten. Tilskuddet udbetales direkte til den 

ansatte og kan højst udgøre 17. 305 kr. (= 98 % af dagpengesatsen) (2014-niveau). 

 

Flekslønstilskuddet nedsættes med 30 % af lønindtægten indtil den samlede lønindtægt pr. måned 

udgør 13.446 kr. (2014-niveau), og herefter med 55 % af den lønindtægt, der overstiger 13.446 

kr. Ved lønindtægt forstås både løn og pension (både egen- og arbejdsgiverbidrag).  

Flekslønstilskud og løn kan tilsammen højst udgøre et beløb, der svarer til den løn, der udbetales 
for ansættelse på fuld tid i den pågældende stilling. Den samlede løn + pension og tilskud kan 
desuden max. udgøre ca. 40.200 kr. pr. måned (2014-niveau). 

Den ansatte optjener normal pension af den pensionsgivende løn. Da flekslønstilskuddet ikke er 
pensionsgivende, og den ansatte i et fleksjob derved risikerer at sakke bagud i pensionsopsparing, 
skal den ansatte desuden indbetale et bidrag til Arbejdsmarkedets tillægspension på 5 pct. af 
flekslønstilskuddet, dog højst 500 kr. pr. måned. Herudover indbetaler personen normalt ATP-
bidrag for det antal timer, der arbejdes. Er antallet af løntimer mindre end 9 timer pr. uge 
finansieres bidraget af staten. 

EksempelEksempelEksempelEksempel: : : :  

En person (P) får for 20 timer om ugen en løn på 18.361 (inkl. pension).  

Eksempel på beregning af 
tilskud: 

Løn + pension 18.361 

Tilskud 17.305 

Minus 30 % af 13.446 -4.033 

Minus 55 % af 4.915 -2.703 

Tilskud i alt 10.569 10.569 

Løn + pension + tilskud 28.930 

 

Fleksjob på Fleksjob på Fleksjob på Fleksjob på nuværende nuværende nuværende nuværende arbejdspladsarbejdspladsarbejdspladsarbejdsplads    
Medarbejdere, der er ansat inden for et overenskomstdækket område, kan først 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 (bl.a. aftaler om job på særlige vilkår), 

og de pågældende i øvrigt opfylder betingelserne for fleksjob. 

For medarbejdere, der er ansat på overenskomstdækkede områder, hvor der ikke er et socialt 

kapitel, vil der være krav om ansættelse på særlige vilkår i mindst 12 måneder, før de kan få et 

fleksjob på deres nuværende arbejdsplads. 



 
 

 

Aftalen mellem arbejdsgiver og medarbejder om job på særlige vilkår skal være skriftlig og 

indeholde oplysninger om, hvilke funktioner der er svære for medarbejderen at udføre samt hvilke 

konkrete skånehensyn, der er aftalt. Det skal dokumenteres, at der er gjort et reelt forsøg på at 

etablere et vedvarende ustøttet job efter de sociale kapitler, henholdsvis på særlige vilkår. 

Kravet om 12 måneders ansættelse inden et fleksjob på den nuværende arbejdsplads gælder ikke, 

hvis medarbejderen f.eks. har været udsat for akut opstået skade eller sygdom, og det er åbenbart 

formålsløst at gennemføre foranstaltninger med henblik på et aftalebaseret ”skånejob”. 

FleksjobFleksjobFleksjobFleksjobbonusbonusbonusbonus    til arbejdsgivertil arbejdsgivertil arbejdsgivertil arbejdsgiver::::    

En virksomhed kan modtage en fleksjobbonus på 25.000 kr., når virksomheden ansætter en person 
i et fleksjob med en arbejdstid på 10 timer eller mindre om ugen i en sammenhængende periode 
på mindst 6 måneder. Da interessen for fleksjobbonus i første kvartal 2014 har været stor, har 
beskæftigelsesministeren og Enhedslisten imidlertid aftalt, at ordningen, som løber frem til 
udgangen af 2015, skal justeres, og at der skal indføres et midlertidigt stop for nye ansøgninger, 
indtil den justerede ordning er på plads. 

TRTRTRTR----opmærksomhedspunkter:opmærksomhedspunkter:opmærksomhedspunkter:opmærksomhedspunkter:    
 

• TR skal forhandle løn i fleksjob efter gældende overenskomst 
 

• TR deltager i fastlæggelsen af jobbets indhold for at sikre, at jobbet har et rimeligt indhold.  
 

• I forbindelse med evt. fleksjob på nuværende arbejdsplads skal man være opmærksom på 
kravet om ansættelses på særlige vilkår i mindst 12 måneder forinden  
 

• Der er ikke et merbeskæftigelseskrav 
 

• Misligholder den ansatte sin ansættelsesaftale, kan vedkommende afskediges efter de 
almindelige regler. 
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