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Hvad vil jeg sige noget om?
•
•
•
•
•

Tilkendelse
Ændringer
De første 19 måneders indsats
Borgere i fleksjob – forskelle og ligheder
Fleksjob – forskelle og ligheder

Mål og vilkår for tilkendelse
At sikre adgangen til arbejdsmarkedet for
personer med nedsat arbejdsevne
• Man skal være under pensionsalderen
• Kommunen skal vurdere, at ens arbejdsevne
er varigt og væsentligt nedsat
• Alle muligheder for at bevare tilknytning til
arbejdsmarkedet på normale vilkår skal være
undersøgt

Væsentlige ændringer fra gammel
til ny ordning
• Bevilling for 5 årig periode hvor den tidligere var permanent
(andre regler for over 40 årige)
• Arbejdstiden er ikke fastsat til 1/3 eller ½ men kan gå helt ned
til en time om ugen
• Arbejdsgiveren udbetaler kun løn for det arbejde han får
• Tilskuddet (maks. 98 % af dagpenge) udbetales til den enkelte
og reguleres med lønnen – lavere løn betyder højere tilskud
(maks. løn 36.900)
• Alle visiterede får ledighedsydelse
• Ændrede vilkår for fastholdelsesfleksjob
• Intention om progression i jobbet

De første 19 måneders indsats
• Ca. 18.000 borgere er kommet i fleksjob
• Ca. 20.000 fleksjob er blevet etableret
• Psykisk lidelse er primær årsag til tilkendelse
af fleksjob for 1 ud af 4.
• I praksis er der ofte tale om en kombination af
fysisk og psykisk lidelse
Kilde: Fleksjobambassadørernes registrering
fra 1. april 2013 til 31. oktober 2014

Profil af borgere i fleksjob
Ingen forskel når det gælder køn: 6 ud af 10 er kvinder
Forskel når det gælder alder og uddannelsesniveau
Med psykisk lidelse
• 15 % under 30 år
• 41 % under 40 år
• 52 % har kompetencegivende udd.

Alle
• 6 % under 30 år
• 26 % under 40 år
• 58 % har kompetencegivende udd.

Fleksjob
Ingen forskel når det gælder
• Arbejdsevne
• 3 ud af 4 udnytter deres arbejdsevne fuldt ud
• Ugentligt timetal
• 6 ud af 10 arbejder 10 timer eller mindre / uge
• Hvor fleksjobbet er etableret
• 2 ud af 3 fleksjob er i en privat virksomhed
• 1 ud af 3 fleksjob er inden for handel, hotel og
restauration

Fleksjob
Forskel når det gælder brug af mentor og
virksomhedspraktik før jobbet etableres:
Med psykisk lidelse
• 13 % har mentor
• 62 % er i virksomhedspraktik

Alle
• 7 % har mentor
• 55 % er i virksomhedspraktik

Afrunding
•
•
•
•

Det går som man ønskede
Målgruppen har ændret sig
Virksomhederne har vist sig positive
Der er som altid plads til forbedringer og der
vil være udfordringer
– kendskab til mulighederne
– dokumentationskrav
– progression
– ligebehandling

