Fleksjob
- ret og pligt

At skabe sammenhæng mellem mennesker og job

I Fleksjobteamet samarbejder vi målrettet med
dig om at komme ud på arbejdsmarkedet igen
Vi forventer af dig, og det er lovpligtig at:
Du skal selv gøre en indsats for at finde dit fleksjob eller din virksomhedspraktik. Aftal med din jobkonsulent, hvordan samarbejdet skal være.
Du tager imod et rimeligt tilbud om fleksjob eller deltager i andre tilbud,
som øger og vedligeholder dine kompetencer og din tilknytning til arbejdsmarkedet.
Du deltager i møder og samtaler med din beskæftigelsesfaglige medarbejder og jobkonsulent. Det er op til dig at opsøge sparring med din jobkonsulent.
Du skal oprette et CV på Jobnet indenfor de første tre uger på ledighedsydelse. Dit CV skal efterfølgende godkendes af Jobcenteret, og har du behov for hjælp, kan du få det af Jobcenteret. Dit CV skal opdateres minimum
hver 3. måned.
Joblog
Du skal registrere din jobsøgning minimum én gang pr. 30. dag via din
joblog på Jobnet. På jobloggen kan jobcenteret følge med i dine jobsøgningsaktiviteter. Undlader du at registrere i din joblog uden en rimelig
grund, kan du miste retten til ledighedsydelse.

Ret til jobrettet uddannelse
6 ugers jobrettet uddannelse er for dig, der er lige er blevet visiteret til
fleksjob, eller hvis du lige er blevet ledig og har været ansat 9 måneder i
fleksjob. 6 ugers jobrettet uddannelse er for dig, der ikke har en erhvervsrettet uddannelse eller en videregående uddannelse.
Har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, finder du selv et relevant kursus fra positivlisten og giver din beskæftigelsesfaglige medarbejder besked. Positivlisten finder du på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings hjemmeside på www.star.dk.
Henvisning til anden aktør
Du kan selv bede om at blive henvist til anden aktør, når du har været ledig i 6 måneder, hvis du vil have andre øjne på din jobsøgning og ledighed. Jobcenteret skal henvise dig, hvis du har været ledig i sammenlagt
12 måneder.
Når du holder ferie
Du aftaler altid ferie med din beskæftigelsesfaglige medarbejder senest 14
dage inden du holder ferie. Hvis du ikke selv har optjent feriepenge fra tidligere arbejdsgiver, får du ledighedsydelse under din ferie. Når du er ansat
i fleksjob, skal du aftale ferie med din arbejdsgiver og søge om ledighedsydelse på Ydelseskontoret inden du holder ferie.

Gør en indsats
Du skal selv gøre en indsats for at finde dit fleksjob eller din virksomhedspraktik. Aftal med din jobkonsulent, hvordan samarbejdet skal være.
Du skal selv tage imod et rimeligt tilbud om fleksjob eller deltager i andre tilbud som øger og vedligeholder dine kompetencer og tilknytning til arbejdsmarkedet.

LAS § 75 siger, at en person, der modtager ledighedsydelse aktivt skal udnytte sine arbejdsmuligheder for at opnå fleksjob. Det betyder:
1) Du skal være aktivt jobsøgende,
2) Du er forpligtet til at deltage i opfølgningssamtaler, samtaler om rådighedsvurderinger, individuelle kontaktsamtaler (jobsamtaler) efter lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats og møder i rehabiliteringsteamet efter lov
om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.,
3) Du skal tage imod et rimeligt tilbud om fleksjob,
4) Du kan kun sige nej til et rimeligt tilbud om fleksjob, hvis du er omfattet af
bestemmelserne om en mindre aktiv indsats i loven om en aktiv beskæftigelsesindsats.
5) Du skal deltage aktivt i rimelige tilbud eller andre tilbud, der kan forbedre
mulighederne for at få arbejde,
6) Du skal lægge dit CV på Jobnet senest 3 uger efter du har opnået ret til
ledighedsydelse og deltage i CV-samtaler.
På ’Min side’ på Jobnet kan du læse §73d, der beskriver det særlige CV for
personer, der er visiteret til fleksjob.

Vigtigt at vide:
Hvis du afviser et rimeligt tilbud, som opfylder dine skånehensyn i en virksomhedspraktik, et fleksjob eller et vejledningstilbud, får du ikke ledighedsydelse i 3 uger.
Det gælder også, hvis du siger dit fleksjob op uden en gyldig grund.
Hvis du afviser et tilbud eller opsiger et fleksjob 2 gange inden for 12 måneder, mister du retten til ledighedsydelse. Retten til ledighedsydelse kan du få
igen efter 9 måneder i fleksjob inden for de seneste 18 måneder.
Din beskæftigelsesfaglige medarbejder skal løbende vurdere, om du aktivt
udnytter dine muligheder for at komme i fleksjob.
Reglerne gælder også, hvis din måde at handle på kan sammenlignes med,
at du siger nej til at tage imod et rimeligt tilbud om fleksjob eller tilbud om
virksomhedspraktik.
Du mister retten til ledighedsydelse, hvis kommunen afgør, at du ikke står til
rådighed for et fleksjob.
Bliver der tvivl om, du står til rådighed for et fleksjob, er det noget du og din
beskæftigelsesfaglige medarbejder vil tale om.
Retsinfo: Lov om aktiv socialpolitik § 74b, jf. §75.
Tip: Vi anbefaler, at du altid kontakter din beskæftigelsesfaglige medarbejder eller jobkonsulent for at afklare dine muligheder.

Kontaktforløb
Du deltager i møder og samtaler med din beskæftigelsesfaglige medarbejder og jobkonsulent. Det er op til dig at opsøge sparring med din jobkonsulent.

Kontakten med din beskæftigelsesfaglige medarbejder skal finde sted minimum hver 3. måned. Kontakten kan enten foregå over telefonen, eller ved at
du deltager i et møde.
Samtalen handler særligt om, hvad du selv gør for at komme i fleksjob, og
hvordan jobcenteret kan hjælpe dig til at få fodfæste på arbejdsmarkedet.
Vigtigt at vide:
Du skal huske at give besked, hvis du ikke kan møde til en samtale, du er
indkaldt til. Hvis du ikke møder til den aftalte jobsamtale, får du ikke ledighedsydelse fra og med den dag, mødet var planlagt, og indtil du har kontaktet jobcenteret igen.
Retsinfo: Lov om aktiv beskæftigelsesindsats §73 a og om sanktioner Lov
om aktiv socialpolitik §§ 13 & 75-77.
Din beskæftigelsesfaglige medarbejder har pligt til at genoverveje din sag
efter 12 måneders ledighed for at vurdere, om betingelserne for fleksjob stadig er opfyldte.
Jobcenteret vurderer i kontaktsamtalerne med dig, om der skal ses på din
sag igen. Måske er der opstået tvivl om, du står til rådighed, og kommunen
vil derfor gennemføre en rådighedsvurdering. Det kan også være, at udviklingen har vist, at du står til rådighed for ordinært arbejde, og at du derfor ikke
længere skal visiteres til et fleksjob.
Retsinfo: Lov om aktiv socialpolitik § 74c

CV
Du opretter et CV på ”Min side” på Jobnet senest 3 uger efter, at du har fået
at vide, at du kan få ledighedsydelse.
Dit CV skal opdateres mindst hver 3. måned (log-in med Nem-ID). Dit CV
bliver godkendt af jobcentret

Dit CV skal indeholde alle oplysninger om dine tidligere jobs, din uddannelse, kvalifikationer og øvrige forhold, der kan betyde noget for, hvordan
jobcenteret kan hjælpe dig med at finde et arbejde. Med til at være aktivt jobsøgende hører også, at du løbende tjekker, om der er arbejdsgivere, der har
reageret på dit CV, og at du søger nogle af de job, som du bliver præsenteret for på Jobnet.
Dit CV skal opdateres løbende, så man kan se, hvis du f.eks. har været i
virksomhedspraktik eller har deltaget i 6 ugers jobrettet uddannelse og fået
nye kompetencer.
Vigtigt at vide:
Hvis dit CV ikke ligger på Jobnet inden for 3 uger, får du ikke ledighedsydelse for de dage, hvor dit CV ikke har været lagt ind.
Hvis du ikke møder til den aftalte CV-samtale, får du ikke ledighedsydelse
fra og med den dag, mødet var planlagt, og indtil du har kontaktet jobcenteret igen.
Retsinfo: Lov om aktiv beskæftigelsesindsats §§73d, stk. 3, sanktioner se
LAS §77 stk. 2 og 3.

Timesedler på ledighedsydelsesmodtagere
Timesedler afleveres hvad enten du er i et tilbud eller i praktik
Den udfyldte timeseddel afleveres på en af følgende måder:
• Sendes pr. post til Fleksjobteamet, Sct. Mogensgade 5, 8800 Viborg
• Afleveres i postkassen lige indenfor hoveddøren til Fleksjobteamet
(efter lukketid kan der afleveres via brevsprække på hoveddør)
• Indscannes og sendes pr. mail til sikkerpost@jobcenterviborg.dk
(Angiv tydeligt din beskæftigelsesfaglige medarbejder på mailen)
Vigtigt at vide:
Timeseddel udfyldes som beskrevet i ”Vejledning til timesedler”. Timesedlen
underskrives af begge parter – Arbejdsstedet/tilbuddet attesterer, at oplysningerne er korrekte.
Det er dit ansvar at timesedlen bliver afleveret rettidigt. Samtidig er en underskrevet timeseddel en partshøring, da kommunen foretager fradrag i ledighedsydelsen for de dage, hvor du er udeblevet. Dog foretages der ikke fradrag i ledighedsydelsen, hvis der er en rimelig grund til udeblivelsen.
For at timesedlen er modtaget rettidigt og ledighedsydelsen kan være rettidigt til disposition, skal timesedlen være jobcentret i hænde senest den 6 i
den efterfølgende måned.
Retsinfo: Lov om aktiv socialpolitik §77a

Ret til jobrettet uddannelse
6 ugers jobrettet uddannelse er for dig, der er lige er blevet visiteret til fleksjob, eller hvis du lige er blevet ledig og har været 9 måneder i fleksjob.
6 ugers jobrettet uddannelse er for dig, der ikke har en erhvervsrettet uddannelse eller en videregående uddannelse.
Har du ret til seks ugers jobrettet uddannelse, finder du finder selv et relevant kursus fra positivlisten og giver din sagsbehandler besked.
Positivlisten finder du på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings
hjemmeside på www.star.dk.
Når du er visiteret til et fleksjob, men endnu ikke har fået et fleksjob, kan du
deltage i uddannelse eller et kursus i op til 6 uger inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed.
Der er prisloft på kurser på videregående niveau. Der er ingen prisloft på kurser til og med erhvervsuddannelsesniveau (herunder AMU-kurser).
Tip: Find positivlisten her:
http://star.dk/da/Arbejdsmarkedspolitik/Beskaeftigelsesreformen-2014/Positivliste-6-ugers.aspx
Spørg din beskæftigelsesfaglige medarbejder om mulighederne.
Retsinfo: Lov om aktiv beskæftigelsesindsats §73b

Henvisning til anden aktør
Du kan selv bede om at blive henvist til anden aktør, når du har været ledig i 6 måneder, hvis du vil have andre øjne på din jobsøgning og ledighed.
Jobcenteret skal henvise dig, hvis du når at være ledig i sammenlagt 12
måneder.

En anden aktør er en selvstændig, ikke-kommunal virksomhed, som kan tilbyde dig nye friske øjne på din situation og på mulighederne for at komme
tilbage på arbejdsmarkedet.
Hvis du når at være ledig i 6 måneder, har du ret at blive henvist til en anden aktør.
Efter 12 måneders ledighed skal jobcenteret henvise dig til anden aktør.
Viborg Kommune har indgået aftale med følgende aktører:
• Væksthuset Viborg
• Café Brændpunktet Viborg
Retsinfo: Lov om aktiv beskæftigelsesindsats §73c

Når du holder ferie
Du aftaler altid ferie med din beskæftigelsesfaglige medarbejder 14 dage
inden, du holder ferie.
Hvis du ikke har et feriekort – det vil sige feriepenge til gode fra en tidligere
arbejdsgiver, får du ledighedsydelse, når du holder ferie.
Når du er ansat i fleksjob, skal du aftale ferie med din arbejdsgiver og søge
om ledighedsydelse på Ydelseskontoret inden du holder ferie.

Når du er godkendt til fleksjob har du ret til ferie. Antallet af feriedage afhænger af det tidspunkt du er overgået til ledighedsydelse.
Hvis du ikke har feriepenge til gode fra en tidligere ansættelse, har du ret til
ledighedsydelse under din ferie. Hvis du har brug for nærmere information
omkring din ferie bedes du kontakte din sagsbehandler.
Ferie, både med eller uden ledighedsydelse, skal holdes i ferieåret, der går
fra 1. maj til 30. april. Heraf skal du holde tre ugers sammenhængende ferie
i perioden fra 1. maj til 30. september.
Hvis du ikke holder ferie med ledighedsydelse inden for ferieåret, der slutter
den 30. april, mister du dine feriedage.
Vigtigt at vide:
Du kan ikke holde ferie, hvis din beskæftigelsesfaglige medarbejder vurderer, at ferien kommer i vejen for møder, tilbud (virksomhedspraktikker, fleksjob, ansættelsessamtaler m.m.), som kræver, at du deltager.
Hvis der er mindre end 14 dage til ferien, kan den beskæftigelsesfaglige
medarbejder godkende ferien, hvis den ikke kommer i vejen for det forløb,
der er sat i gang eller planlagt.
Når du er ansat i fleksjob, skal du aftale ferie med din arbejdsgiver og søge
om ledighedsydelse på Ydelseskontoret INDEN, du holder ferie. Der bevilges ikke ledighedsydelse, hvis du søger efter ferien.
På Ydelseskontoret kan du kan få den blanket du skal udfylde og aflevere.
Retsinfo: Lov om aktiv socialpolitik § 74e

Information til ordblinde:
I samarbejde med Ordblindeskolen udbydes FVU test og undervisning.
Du kan bede din sagsbehandler om at få foretaget en test og eventuelt få
undervisning.
Tip: Du kan finde lovgrundlaget ved at gå ind på www.retsinfo.dk. I højre
side af billedet vil du kunne hente den konkrete lov eller bekendtgørelse.

Vi ser frem til et godt samarbejde!

FLEKSJOBTEAMET
Sct. Mogensgade 5
8800 Viborg
87 87 43 20

At skabe sammenhæng mellem mennesker og job

