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Ny fleksjobreform er trådt i kraft den 1. januar 2013 

Regeringen indgik i juni 2012 en bred politisk aftale med Venstre, Konservative og Liberal Alliance om en 

reform af førtidspension og fleksjobordningen.  

Fleksjobreformen medfører blandt andet ændringer for arbejdsgivere, idet de fremover kun skal betale løn 

for det arbejde, der reelt bliver udført. Samtidig afskaffes refusionsreglerne for arbejdsgiverne. Fleksjobbere 

vil fremover modtage et fleksløntilskud fra kommunen. Reglerne er trådt i kraft den 1. januar 2013. 

Nye regler for fleksjob og løntilskud 

Fleksjobreformen betyder, at fleksjob efter de nye regler kun bevilliges for fem år ad gangen for personer 

under 40 år. Personer over 40 år kan bevilliges permanent fleksjob efter det første fleksjob. 

Ligeledes ændres tilskudsmodellen, hvorefter tilskuddet reguleres med lønnen.  

Fleksjobreformen betyder, at der sker en ændring for arbejdsgivere med ansatte i fleksjob. 

Efter de hidtidige regler har arbejdsgiver betalt en fuldtidsløn til den ansatte i fleksjob. Herefter udbetalte 

kommunen et tilskud på enten halvdelen eller totredjedele af lønnen til arbejdsgiver afhængig af graden af 

den nedsatte arbejdsevne. 

Med den nye ordning vil arbejdsgivere ikke længere modtage et tilskud fra kommunen, og refusionsreglerne 

for arbejdsgivere afskaffes dermed. Arbejdsgiver skal udelukkende betale løn for det arbejde, der reelt bliver 

udført af den ansatte i fleksjob. Den ansatte i fleksjob kompenseres for den nedsatte arbejdsevne direkte fra 

kommunen ved et fleksløntilskud. 

Fleksløntilskuddet kan højst udgøre 98 % af den maksimale dagpengesats. Hermed indføres der i stedet en 

form for "dobbeltaflønning" af den ansatte i fleksjob. 

Yderligere information om de ændrede regler kan læses på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside: 

http://bm.dk/da/Beskaeftigelsesomraadet/Flere%20i%20arbejde/Reform%20af%20foertidspension%20og%2

0fleksjob.aspx. 

 

Folk i eksisterende fleksjob bliver ikke berørt af reformen, medmindre de mister deres fleksjob eller skifter 

til et andet fleksjob. 
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