
 
 

 

April 2019 

 

 

 

 

Målgruppebeskrivelse for Udvikling i fleksjob II  

  

 

I det følgende notat vil målgrupperne for Udvikling i fleksjob II blive præciseret 

med henblik på at understøtte en fælles forståelse af, hvilke borgere der skal mod-

tage indsatsen.  

 

Udvikling i fleksjob II har følgende tre delmålgrupper:  

1) Borgere, der i indsatsperioden står foran et møde med rehabiliteringsteamet, og 

som vurderes at være i målgruppen for fleksjob 

2) Borgere på ledighedsydelse 

3) Borgere, der i indsatsperioden opnår ansættelse i fleksjob på op til 101 timer 

ugentligt. 

 

Projektet havde indsatsstart 1. april 2019. Indsatsen skal derfor udelukkende gives 

til borgere, der fra og med denne dato indgår i en af de tre delmålgrupper.  

 

Målgrupperne er dynamiske med løbende optag og afgang. Borgere kan i løbet af 

projektet indgå i én eller flere målgrupper, ligesom der er borgere, der vil tilgå pro-

jektet fra anden ydelse, selvforsørget beskæftigelse, fleksjob el. lign.  

 

Kommunerne er forpligtet til at give projektindsatsen til samtlige af kommunens 

borgere i de tre delmålgrupper.  

 

1. Borgere, der står foran et møde med rehabiliteringsteamet, og 

som vurderes at være i målgruppen for fleksjob 

Indsatsen skal gives til borgere, der står over for et møde med rehabiliteringstea-

met, hvor borgerens sagsbehandler vurderer det sandsynligt, at borgeren visiteres 

til fleksjobordningen.  

Målgruppen omfatter alle borgere, der forventes at blive visiteret til fleksjobordnin-

gen, og dermed ikke kun borgere der forventes at opnå ansættelse i fleksjob på 10 

timer eller derunder.  

 

Rehabiliteringsteamet skal begrunde, at borgeren kan udvikle sin arbejdsevne inden 

for en rimelig periode, hvis teamet indstiller fleksjob til en borger, der aktuelt har 

en meget begrænset arbejdsevne (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 70, stk. 

2). Hertil anvendes indstillingens felt 3.2. Progressionsmål angives i indstillingen, 

også i tilfælde, hvor der ikke foreligger et fleksjob.  

 

                                                      
1 Defineret som effektive timer. 
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2. Borgere på ledighedsydelse 

Indsatsen skal gives til alle borgere uanset ledighedsanciennitet, som i løbet af ind-

satsperioden 1. april 2019 til 30. september 2020 modtager ledighedsydelse.  

 

Borgere, der overgår til anden ydelse, skal ikke omfattes af indsatsen. Såfremt bor-

geren på et senere tidspunkt igen modtager ledighedsydelse, skal borgeren igen have 

indsatsen.  

 

Ledighedsydelsesmodtagere uanset matchgruppe er omfattet af projektet. Der hen-

vises til gældende regler vedrørende fravær og fritagelse.  

Såfremt borgeren ikke vurderes at være i stand til at modtage indsatsen, skal borge-

ren tildeles en fraværs- eller fritagelsesmarkering i overensstemmelse med gæl-

dende regler.  

 

Vejledning til fravær og fritagelser findes på www.star.dk:  

https://star.dk/it/borger-it/tilmelding-og-registrering-i-jobcentret-sygefravaer-fra-

vaer-og-fritagelser/fravaer-og-fritagelser/vejledninger-til-fravaer-og-fritagelser-in-

klusive-sygefravaer-for-alle-maalgrupper/  

 

Borgere i matchgruppe 3 er ”midlertidigt passive”, og der bør således være fokus 

på at være i dialog med borgerne om, hvordan de kan støttes til at blive jobklar.  

Såfremt kommunen mener, at disse borgere helt skal fritages for indsats fx pga. 

sygdom (jf. fritagelseskategorierne), eller at borgeren skal indstilles til et ressource-

forløb eller en førtidspension, er det op til kommunen at iværksætte den fornødne 

proces i henhold til reglerne herom. 

 

Brug af anden aktør 

Jf. § 73 c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, har personer, der er visiteret til 

fleksjob ret til at blive henvist til anden aktør med henblik på etablering af fleksjob, 

når personen har modtaget ledighedsydelse i 6 måneder inden for 9 måneder efter 

visitationen til fleksjob. Borgere der har været ledige i 12 måneder inden for 18 

måneder efter visitationen til fleksjob, og hvor jobcenteret har vurderet, at de stadig 

opfylder betingelserne for fleksjob, skal henvises til anden aktør. 

 

Borgere, der i løbet af indsatsperioden henvises til indsats hos anden aktør, udgår 

af projektet, indtil de igen skal have en indsats i jobcenteret. Borgerne skal derfor 

ikke have projektindsatsen, så længe de er i forløb hos anden aktør.  

 

Genbehandling ved 6 måneders passivitet 

Borgere, der har modtaget ledighedsydelse i 6 måneder og hverken har været ansat i 

et fleksjob eller deltaget i virksomhedsrettet indsats, skal have deres sag genbehand-

let i rehabiliteringsteamet, jf. projektets indsatsmodel.  

 

https://star.dk/it/borger-it/tilmelding-og-registrering-i-jobcentret-sygefravaer-fravaer-og-fritagelser/fravaer-og-fritagelser/vejledninger-til-fravaer-og-fritagelser-inklusive-sygefravaer-for-alle-maalgrupper/
https://star.dk/it/borger-it/tilmelding-og-registrering-i-jobcentret-sygefravaer-fravaer-og-fritagelser/fravaer-og-fritagelser/vejledninger-til-fravaer-og-fritagelser-inklusive-sygefravaer-for-alle-maalgrupper/
https://star.dk/it/borger-it/tilmelding-og-registrering-i-jobcentret-sygefravaer-fravaer-og-fritagelser/fravaer-og-fritagelser/vejledninger-til-fravaer-og-fritagelser-inklusive-sygefravaer-for-alle-maalgrupper/
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I forbindelse med genbehandling af sager i rehabiliteringsteamet er det afgørende, 

at borgeren og jobcenteret som minimum udfylder følgende dele af rehabiliterings-

planens forberedende skema:  

 1.4 Seneste aktiviteter  

 2.1-2.5 Mit CV  

 3.1-3.4 Min situation  

 

Kommunerne må gerne genbehandle sager med forelæggelse for rehabiliteringstea-

met inden 6 måneders passivitet, hvis det vurderes, at borgerens indsats skal justeres 

med henblik på at opnå ansættelse i fleksjob. I fald det vurderes, at borgerens situa-

tion er væsentlig ændret siden visitationen til fleksjobordningen, og det vurderes, at 

borgeren fx er i målgruppe for ressourceforløb eller førtidspension, skal sagen fore-

lægges rehabiliteringsteamet i overensstemmelse med gældende regler.   

 

Genbehandlingsgrebet giver kommunerne anledning til at revurdere borgeres sager, 

hvor der er længere perioder med passivitet med henblik på at afklare, om borgeren 

får den rette indsats eller er visteret til den rette ordning.  

 

3. Borgere, der i indsatsperioden opnår ansættelse i fleksjob på 

op til 10 timer ugentligt 

Indsatsen skal gives til borgere, der i indsatsperioden 1. april 2019 til 30. september 

2020 opnår ansættelse i fleksjob på 10 timer eller derunder, jf. aftalt arbejdstid i 

fleksjobkontrakten.  

 

Borgere i fleksjob, der er etableret før 1. april 2019, vil ikke indgå i projektet og 

skal derfor ikke modtage indsatsen. Det samme gør sig gældende for borgere, der 

opnår ansættelse i fleksjob på mere end 10 timer.  

 

Persongruppemarkering for borgere i fase 3 

STAR har oprettet en persongruppemarkering, som kommunen skal gøre brug af i 

Udvikling i fleksjob II. Markeringen er oprettet med henblik på løbende at kunne 

følge progression for borgerne i delmålgruppe 3 samt at give kommunerne mulig-

hed for at udsøge delmålgruppen.  

 

Persongruppemarkeringen er navngivet ”Udvikling i fleksjob II”. 

 

Kommunerne skal anvende persongruppemarkeringen for borgere der tilgår fase 3.  

Markeringen anvendes, når en borger starter i et fleksjob på 10 timer eller derun-

der, og der foreligger en udfyldt fleksjobkontrakt. 

 

Markeringen er søgbar i kommunernes fagsystemer. 

 

Markeringen er obligatorisk at anvende for målgruppen.  

 

Persongruppemarkeringen er central for evalueringens datagrundlag med henblik 

på at indsamle viden om progression i timer for borgere ansat i fleksjob på 10 timer 
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eller derunder, jf. succeskriterie 3. Denne data kan ikke indhentes i de centrale regi-

stre. Det er derfor vigtigt, at kommunen løbende anvender markeringen, så der sik-

res et retvisende billede af progressionen for målgruppen. 

 

Borgere med progredierende diagnose 

I fald der er tale om en borger med progredierende diagnose eller lignende, hvor 

progression i timeantal er dokumenteret ikke at være realistisk, angiver rehabilite-

ringsteamet, at fastholdelse og udvikling i indholdet i jobbet er målet. 

 

Disse borgere skal som en undtagelse ikke tildeles en persongruppemarkering i 

fase 3. 

 

Fritagelser – generelt for alle tre målgrupper 

Alle borgere i målgruppen skal som udgangspunkt have indsatsen, men der vil 

være tilfælde, hvor borgere kan fritages. 

 

Gældende regler for fravær og fritagelse finder anvendelse. Kommunerne skal an-

vende de eksisterende markeringer for fravær og fritagelser. 

 

Spørgsmål 

Eventuelle spørgsmål bedes henvendt til Casper Waldemar Hald, cwh@star.dk, el-

ler Ida Holmgaard, ibh@star.dk. 

 

Der vil desuden løbende blive opdateret ’spørgsmål og svar’, som lægges på pulje-

opslaget på www.star.dk. 

mailto:cwh@star.dk
mailto:ibh@star.dk

