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Kære John Andersen  
 
Tak for din henvendelse af den 14. maj 2017, hvor du har stillet op-
følgende spørgsmål til forvaltningen om fleksjobordningen.   
 I det nedenstående besvares spørgsmål 3 som supplement til besvarel-
sen af d. 18. juli 2017. 
 
Det bemærkes, at dine supplerende spørgsmål af d. 24. juli 2017 vedr. 
to specifikke borgeres sagsforløb besvares særskilt. 
 
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)?  
1. Hvor mange er i ordinære fuldtids- eller deltidsjobs, og har job-

centret erklæret dem for selvforsørgende, fordi deres lønindkomst 
så er på kontanthjælpsniveau? 

2. Hvor mange er på kontanthjælp? Hvor mange af disse er omfattet 
af kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen, og hvor mange af dis-
se borgere har været uafbrudt på kontanthjælp i 5 år eller mere? 

3. Hvor mange er i ressourceforløb? 
4. Hvor mange har fået førtidspension? 
5. Hvor mange er uden offentlig forsørgelse, fordi de har egen for-

mue 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 behand-
lingen af borgerens sag på rehabiliteringsteamet i 2016. 4 af de 38 
borgere er efterfølgende fundet fleksjobberettigede, og en borger blev 
bevilget tilskud til selvstændig virksomhed i stedet for fleksjob. 
 
Ad 1

 

: 1 borger er raskmeldt til det job, som hun var sygemeldt fra. 
Borgeren modtog løn under sygdom og var ikke på kontanthjælp. 

Ad 2
Alle borgere er som udgangspunkt omfattet af kontanthjælpsloftet. 
Hvis de samlede ydelser, en borger modtager, er over kontanthjælps-
loftet for den enkelte borger, vil det betyde, at borgerens udbetaling af 
eventuel boligstøtte eller særlig ydelse, reduceres. Kontanthjælpen 
reduceres ikke. Boligstøtte og særlig ydelse administreres af udbeta-

: 8 af de 39 borgere er på kontanthjælp.  
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ling Danmark, hvorfor vi ikke har oplysninger om en eventuel reduk-
tion.  
1 af de 8 borgere på kontanthjælp er omfattet af 225-timersreglen.  
3 af de 8 borgere på kontanthjælp har været på kontanthjælp uafbrudt i 
5 år eller derover. 
 
Ad 3

 
: 3 af borgerne er i ressourceforløb, 6 er i jobafklaringsforløb. 

Ad 4
 
: Ingen af borgerne har fået førtidspension. 

Ad 5

 

: 1 af borgerne har været selvforsørget i al den tid, hun har været 
tilknyttet jobcentret, og modtager pension fra pensionsselskab. 

 
Med venlig hilsen 
 
Bjarne Winge 
Adm. direktør 
 


