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Kære John Andersen  

 

Tak for din henvendelse af den 14. maj 2017, hvor du har stillet 

opfølgende spørgsmål til forvaltningen om fleksjobordningen.   

  

Spørgsmål 1 

Hvad er forvaltningens vurdering af årsagerne til, at Københavns 

kommune ligger langt under landsgennemsnittet med hensyn til 

tildeling af fleksjob? Hvilke politiske beslutninger og/eller 

forvaltningsmæssige prioriteringer kan forklare at Københavns 

Kommune mht. fleksjob ligger på et overraskende lavt serviceniveau? 

 

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar  

Forvaltningen er opmærksom på, at København ligger lavt i forhold 

hvor mange borgere, der visiteres til fleksjobordningen sammenlignet 

med landsgennemsnittet.  

 

Dette er også baggrunden for, at der bl.a. som en del af aftale om 

udsatte borgere, som Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indgik 

den 11. november 2015, blev nedsat en taskforce for afklaring af 

målgrupper til ressourceforløb, fleksjob, revalidering og 

førtidspension. Link til den politiske aftale om udsatte borgere: 

http://www.kk.dk/sites/default/files/uploaded-

files/Politisk%20aftale%20om%20udsatte.pdf .  

 

På Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Socialudvalgets 

fællesmøde den 30. marts 2017 forelagde Beskæftigelses- og 

Integrationsforvaltningen en afrapportering fra taskforcen. I denne 

peges der på, at sagerne i Københavns Kommune kan behandles 

hurtigere, hvorefter borgerne alt andet lige vil få en hurtigere 

afklaring. I praksisundersøgelsen foretages en sammenligning med en 

anden kommune, hvor borgernes sager afklares hurtigere. 

 

Afrapporteringen peger på initiativer, der kan understøtte arbejdet 

med borgerne i målgruppen og derved medvirke til, at borgerne 

visiteres til de rette ordninger. Initiativerne blev gennemgået og 

drøftet på det fælles møde mellem Beskæftigelses- og 

Integrationsudvalget og Socialudvalget d. 30. marts 2017.  

 

Spørgsmål 2 

Hvor mange borgere har i alt fået afslag på fleksjob i 2011, 2012, 

2013, 2014, 2015 og 2016 (inkl. de 29, der klagede over afgørelsen)? 
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Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar  

Forvaltningen har registreret, at 38 borgere har fået afslag på fleksjob 

eller fastholdelsesfleksjob mens 190 borgere har fået tilkendt et 

fleksjob eller fastholdelsesfleksjob i forlængelse af behandlingen af 

borgerens sag på rehabiliteringsteamet i 2016. I 2015 fik 35 borgere 

afslag og 142 fik tilkendt et fleksjob eller fastholdelsesfleksjob. 

Opgørelsen bygger på interne registreringer og forvaltningen har ikke 

valide tal fra tidligere år. De 29 klager, som Ankestyrelsen har 

registreret og afgjort i 2016, er ikke nødvendigvis sammenfaldende 

med de 39 borgere, som forvaltningen har registreret. Dette skyldes 

bl.a., at de sager som Ankestyrelsen har afgjort i 2016, grundet 

sagsbehandlingstid hos Ankestyrelsen, kan relatere sig til sager, som 

borger har klaget over i 2015.  

 

Spørgsmål 3 

Hvordan er forsørgelses- og arbejdsmarkedssituationen for de borgere, 

der har fået afslag på fleksjob i 2016, i dag (uanset om de har klaget 

over afgørelsen eller ej)?  

 Hvor mange er i ordinære fuldtids- eller deltidsjobs?, og har 

jobcentre erklæret dem for selvforsørgende, fordi deres 

lønindkomst så er på kontanthjælpsniveau? 

 Hvor mange er på kontanthjælp?, Hvor mange af disse er 

omfattet af kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen, og hvor 

mange af disse borgere har været uafbrudt på kontanthjælp i 5 

år eller mere? 

 Hvor mange er i ressourceforløb? 

 Hvor mange har fået førtidspension? 

 Hvor mange er uden offentlig forsørgelse, fordi de har egen 

formue eller er gift med en, der kan forsørge dem? 

 

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar  

Forvaltningen har, jf. svaret ovenfor, registreret, at 38 borgere har fået 

afslag på fleksjob eller fastholdelsesfleksjob i forlængelse af 

behandlingen af borgerens sag på rehabiliteringsteamet i 2016. For at 

kunne oplyse om borgernes forsørgelses- og arbejdsmarkedssituation 

vil det kræve en manuel sagsgennemgang med opslag af borgerne i 

sagsbehandlingssystemet. Dette er af ressourcemæssige årsager ikke 

muligt på nuværende tidspunkt. 

 

Spørgsmål 4 

Hvor er de 205 borgere henne, der har afsluttet et ressourceforløb i 

2016, men som IKKE er i lønmodtagerbeskæftigelse?  

 Er de på kontanthjælp, og er de underlagt kontanthjælpsloftet 

og 225 timers reglen 

 Har de fået førtidspension? 

 Eller er de uden offentlig forsørgelse, fordi de er gift med en, 

der kan forsørge dem? 

 

 

 



 Side 3 af 6 

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar  

Data på borgere der har afsluttet et ressourceforløb i 2016 er blevet 

opdateret siden sidste svar. Det fremgår nu, at der er 206 borgere der 

har afsluttet et ressourceforløb i 2016. Tabel 1 viser 

forsørgelsesgrundlag for de 206 borgere 1 måned efter, at deres 

ressourceforløb var afsluttet. 

 

Tabel 1 

 
Kilde: jobindsats.dk 

 

Alle borgere, der modtager kontanthjælp, er omfattet af 

kontanthjælpsloftet. Det er dog ikke alle der er berørt af det, dvs. som 

har fået deres ydelser reduceret som følge af loftet. Udbetalingen af 

boligstøtte og særlige ydelser hører til under Udbetaling Danmark 

(UDK). Forvaltningen har derfor ikke tilgængelige data om, hvorvidt 

de 82 ovenstående borgere på kontanthjælp, bliver reduceret i 

boligstøtte eller særlige ydelser, som følge af kontanthjælpsloftet.  

 

Alle borgere, der modtager kontanthjælp, er også som udgangspunkt 

omfattet 225 timers reglen. Der er dog borgere, der er undtaget denne 

regel. Tabel 1 viser forsørgelsesgrundlaget for borgere der har afsluttet 

et ressourceforløb i 2016 én måned efter ressourceforløbet er afsluttet.  

 

Forvaltningen har ikke tilgængelige data fra jobindsats.dk om, hvor 

mange af de 82 ovenstående, der er undtaget. 

 

Forvaltningen kan finde en delmængde af de 82 ved opslag i interne 

systemer. En opgørelse fra 31. maj af de borgere der afsluttede et 

ressourceforløb i 2016 viser, at 65 af dem i dag er på kontanthjælp og 

at én ud af de 65 borgere er omfattet af 225 timers reglen. 

 

20 af de borgere, der har afsluttet et ressourceforløb i 2016 havde 1 

måned efter afsluttet forløb fået tilkendt en førtidspension.  

 

Forvaltningen har ikke tilgængelige data om, hvorfor de 53 

selvforsørgende borgere er selvforsørgende. 

 

Status 1 mdr efter afsluttet resourceforløb

I alt 206

Lønmodtagerbeskæftigelse 11

Uddannelse 4

A-dagpenge 1

Kontanthjælp 82

Uddannelseshjælp 3

Jobafklaringsforløb 1

Fleksjob 6

Ledighedsydelse 17

Førtidspension 20

Selvforsørgelse 53

Andet 8



 Side 4 af 6 

For at kunne oplyse omkring disse 53 borgeres forsørgelses- og 

arbejdsmarkedssituation vil det først og fremmest kræve en samkøring 

af flere forskellige registre, herunder DREAM og 

Ledelsesinformationssystemet i BIF. Derudover vil det kræve en 

manuel sagsgennemgang med opslag af borgerne i 

sagsbehandlingssystemet. Dette er af ressourcemæssige årsager pt. 

ikke muligt. 

 

Spørgsmål 5 

Hvad er årsagen til, at Jobcentre i 2 konkrete borgersager har været 

henholdsvis mere end 2 ½ år og 5 år om at tilvejebringe en skriftlig 

begrundet afgørelse på disse 2 borgeres skriftlige ansøgninger om 

fleksjob, når den oplyste sagsbehandlingstid i BIF’s svar ligger på ca. 

12 uger? 

 

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar  

Forvaltningen har ikke kendskab til de specifikke sager der henvises 

til i spørgsmålet. Men spørgeren er velkommen til at vende tilbage 

med CPR-numre og fuldmagt fra de berørte borgere.  

 

Spørgsmål 6 

I svaret angives følgende: ”For at øge antallet af borgere, der 

tilkendes fleksjob i Københavns Kommune, vedtog 

Borgerrepræsentation, som en del af aftalen om Budget 2017, at der 

afsættes 3,7 mio. kr. til initiativet ’Flere i Fleksjob’. Midlerne skal 

bl.a. sikre, at der afholdes 200 flere afklaringsforløb til fleksjob i 2017 

og 2018.” 

 

Hvordan vil forvaltningen udvælge de 200 borgere, der skal afklares 

til fleksjob i 2017 og 2018? 

 

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar  

Målgruppen for de ekstra forløb er ”såkaldte” gruppe 3 borgere. Det 

fremgår af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets aftale om udsatte 

borgere af den 11. november 2015, at aktivitetsparate 

kontanthjælpsmodtagere inddeles i 3 grupper. Gruppe 3 er: Borgere, 

der skal afklares til en anden ordning eller ydelse fx fleksjob eller 

førtidspension. Borgerne vil således blive udvalgt efter, at der kan 

være en formodning om, at borgeren har en nedsat arbejdsevne, men 

at det endnu ikke er muligt at afklare borgerens arbejdsevne 

tilstrækkeligt til at afgøre dette. Udvælgelsen af borgere vil altid ske 

på baggrund af en konkret individuel vurdering. 

 

Det kan ikke på forhånd garanteres, at en afklaring vil føre til et 

fleksjob, da det netop skal undersøges om der er mulighed for at 

udvikle arbejdsevnen. Forvaltningen vil derfor igangsætte 

afklaringsforløb for flere borgere end det antal, der forventes at overgå 

til fleksjob. 
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Spørgsmål 7 

Hvad er begrundelsen for at beslutte, at det kun er 200 borgere, der 

skal afklares til fleksjob i 2017 og 2018, når der alene i 2016 var 190 

borgere, der blev visiteret til fleksjob? 

 

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar  

Budgetbeslutningen om ”Flere i Fleksjob” i 2017 og 2018 betyder 

ikke, at der kun skal afklares 200 borgere til fleksjob i hhv. 2017 og 

2018. Det betyder at der er givet midler til gennemsnitligt at afklare 

yderligere 200 borgere pr. år end i 2016. Således er målet for 2017, at 

der visiteres 290 til fleksjob, og målet for 2018 er, at der visiteres 490 

til fleksjob.  

 

Spørgsmål 8 

Mit tidligere spørgsmål:”Hvordan arbejdes der med at forbedre 

inddragelse af borgerens ønsker og udsagn i vurderingen og 

sagsbehandlingen?”blev besvaret således:”… at de 

forvaltningsretlige regler på området overholdes, at retssikkerheden 

er sat i højsædet, og at Københavns Kommunes værdigrundlag om, at 

borgerne bliver mødt med respekt, ligeværdighed, dialog og tillid, 

efterleves” 

 

Hvad vurderer forvaltningen er årsagerne til den historisk store 

uoverensstemmelse, der er mellem ovenstående svar og det forhold, 

at mange københavnere (organiseret i flere interessegrupper, der 

jævnligt manifester sig gennem demonstrationer og lignende) med 

veldokumenteret varig sygdom, handicap og nedsat arbejdsevne, 

oplever det modsatte?  

Altså at jobcentre i mange tilfælde ikke overholder de 

forvaltningsretlige regler, og møderne borgerne med professionalisme 

baseret på respekt, ligeværdighed, dialog og tillid? 

 

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar  

Det er vigtigt for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, at den 

enkelte oplever at få en professionel behandling af sin sag i jobcentret, 

og føler sig hørt og forstået under behandlingen af sagen. Det er derfor 

altid ærgerligt, når der er borgere, der ikke føler, at dette er tilfældet.  

 

Jobcentrene er i løbende dialog med borgerne, blandt andet som følge 

af klager over sagsbehandlingen. Det er dog samtidig et 

grundlæggende vilkår, at jobcentrene skal overholde den gældende 

lovgivning, der udstikker rammerne for, hvordan jobcentrene skal 

udvikle borgernes arbejdsevne uanset, at de har været ramt af sygdom 

eller andre problemer. 

 

Konsulentfirmaet Advice laver årligt en undersøgelse af bl.a. 

borgernes oplevelse af den service de modtager i jobcentret. Den 

seneste undersøgelse i juni 2016 viste, at 89 % af borgerne i 

Københavns jobcenter alt i alt er tilfreds med den modtagne service og 

vejledning på jobcenteret. 
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Spørgsmål 9 

Hvordan kan forvaltningen forsvare følgende svar; : ”Det kan ikke 

angives generelt, hvilket omfang og hvilken vægt, de lægelige 

oplysninger fra egen læge tillægges i sagsbehandlingen. Det følger af 

lovgivningen og Ankestyrelsens praksis, at der skal foretages en 

helhedsvurdering af arbejdsevnen”, når det i VEJ nr 9465 af 

27/05/2016 under afsnit C er klart beskrevet, at der skal foretages en 

helhedsvurdering af funktionsevnen, og at arbejdsevnen blot er en 

delmængde af funktionsevnen? (Kilde: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180548 ) 

 

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar  

Det er korrekt, at der burde have stået funktionsevne i stedet for 

arbejdsevne i ovenstående besvarelse.  

 

Spørgsmål 10 

Hvilke konkrete tiltag har forvaltningen igangsat for at sikre, at 

jobcentrene efterlever den nyeste skrivelse om ressourceforløb af 14. 

marts 2017, hvori det gøres klart at borgernes helbred IKKE må 

forværres yderligere pga af (fejlplacerede) 

”beskæftigelsesindsatser”? 

(https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186975 ) 

 

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar  

Forvaltningen har afholdt møder med jobcentret om betydningen af 

den nye skrivelse og forvaltningens skabeloner for afgørelsesbreve er 

blevet gennemgået og justeret, så de er i overensstemmelse med 

skrivelsen. 

  

Spørgsmål 11 

Hvilke konkrete tiltag har forvaltningen igangsat for at sikre, at 

jobcentrene efterlever den nyeste vejledning om fleksjob mv. af 7. 

april 2017? (jf: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=188542 ) 

 

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar  

Vejledningen er under implementering, herunder ved at tilrette 

forvaltningens arbejdsgange. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Bjarne Winge 

Adm. direktør 
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