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Vedr.: Fleksjobbere kan gøre arbejdspladsen bedre – 5. tema i formidlingsindsatsen 

”Perspektiv for alle på arbejdspladsen” 

 

 

For at blive godkendt til et fleksjob kræves det, at ens arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat, 

og at det ikke er muligt at opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår.  

 

Fleksjobbere er varigt ansatte og kan bidrage til at gøre arbejdspladsen bedre, hvis der er klare 

rammer, tydelig kommunikation og godt samarbejde om ansættelserne. Det vurderer leder og TR 

fra Othello Plejecenter i Fredericia Kommune, der i dette tema deler deres gode erfaringer med 

at have fleksjobansatte på arbejdspladsen. Også fleksjobteamet i kommunen bidrager i artikelte-

maet med flere gode råd til ledere og TR’ere, der vil oprette fleksjob på deres arbejdsplads. 

 

Fleksjobbere kan enten være nye på arbejdspladsen eller være medarbejdere, der også har været 

på arbejdspladsen før deres arbejdsevne blev nedsat. Det er nemlig stadig muligt at oprette så-

kaldte fastholdelsesfleksjob, selvom det er blevet sværere efter fleksjobreformen. I artikeltemaet 

bidrager en fastholdelsesfleksjobber, hendes leder og TR fra daginstitutionen Vibemosen fra 

Greve Kommune med deres erfaringer og råd til, hvordan man kan fastholde medarbejdere, der 

bliver ramt af varig og væsentlig nedsat arbejdsevne. 

 

Læs artiklerne på: 

http://vpt.dk/generelle-aftaler/plejecenter-fleksjobbere-gor-vores-arbejdsplads-bedre 

http://vpt.dk/generelle-aftaler/fredericia-kommune-prioriterer-fleksjob 

http://vpt.dk/generelle-aftaler/fastholdelsesfleksjob-en-god-ordning-med-langt-tillob 

 

Artiklerne om erfaringer med fleksjob indgår i formidlingsindsatsen ” Perspektiv for alle på ar-

bejdspladsen”, som er en del af partssamarbejdet om det inkluderende arbejdsmarked, der blev 

aftalt med KL ved OK-15. Formidlingsindsatsen sætter fokus på, hvordan kommunale arbejds-

pladser kan ansætte medarbejdere på særlige vilkår, så alle parter får glæde af det, se 

http://vpt.dk/perspektiv 
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Formidlingsindsatsen ”Perspektiv for alle på arbejdspladsen” løber knap et år med i alt 11 udsen-

delser. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Helle Basse Astrid Marianne Hjortø 


