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9HMOHGQLQJ�RP�IOHNVMRE�
�
(Nedenstående vejledning er en bearbejdning af afsnittet om fleksjob i Personalstyrelsen og CFU: 9HM�
OHGQLQJ�RP�VRFLDOW�NDSLWHO�L�VWDWHQ���MXQL������ Vejledningen kan læses på Personalestyrelsens hjemme-
side: www.perst.dk )   �
�
+YDG�HU�HW�)OHNVMRE"�
Fleksjob er job til personer med YDULJW�nedsat arbejdsevne, der ikke modtager social pension, herunder 
førtidspension. Kommunen sørger for, at personer, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på 
arbejdsmarkedet, har mulighed for at blive ansat i fleksjob, og yder et løntilskud på enten 1/2 eller 2/3 
af lønnen.  
 
+YHP�NDQ�In�IOHNVMRE"�
Der kan etableres fleksjob for udefrakommende og allerede ansatte personer under 65 år (67 år hvis 
født før 1. juli 1939) med YDULJ�begrænsning i arbejdsevnen, som ikke kan opnå eller fastholde beskæf-
tigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. 
Fleksjob kan etableres for både tjenestemænd og tjenestemandslignede ansatte og for overenskomstan-
satte. 
 
%HWLQJHOVHU�
Tre betingelser skal være opfyldt for, at en person kan ansættes i fleksjob i folkekirken. 
 
���1HGVDW�DUEHMGVHYQH�
Arbejdsevnen skal være nedsat af fysiske, psykiske eller sociale årsager. Kommunen foretager en vur-
dering af arbejdsevnen på baggrund af en samlet vurdering af personens forhold. Afgørende for vurde-
ringen er personens evne til fremover at kunne varetage et job. 
 
For allerede ansatte skal kommunen først sikre: 

��at personen ikke har mulighed for at fortsætte på arbejdspladsen uden tilskud til lønnen, dvs. i et 
job på normale vilkår, herunder efter aftale om lokal aftale om job på særlige vilkår RJ�

��at personen heller ikke gennem en særlig indsats, som f.eks. omplacering og oplæring i nye ar-
bejdsfunktioner, kan forbedre arbejdsevnen, så beskæftigelse uden løntilskud er mulig. 

 
���5HYDOLGHULQJ�RJ�DQGUH�PXOLJKHGHU�HU�XGW¡PWH�
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For personer, der ansæ ttes i et fleksjob, skal mulighederne for revalidering væ re undersøgt og udtømt. I 
tilfæ lde, hvor arbejdsevnen åbenbart er nedsat, f.eks. på grund af et handicap, der afskæ rer personen fra 
at varetage et arbejde på normale vilkår, er der dog mulighed for, at et fleksjob kan godkendes uden 
forudgående revalideringsforanstaltninger. Forsøg på revalidering er derfor ikke nødvendigvis en be-
tingelse for, at en medarbejder kan overgå fra ansæ ttelse på normale vilkår til fleksjob. Medarbejderen 
vil have mulighed for at overgå direkte fra den tidligere ansæ ttelse til fleksjobbet. 
 
For allerede ansatte bør det som ovenfor næ vnt tillige undersøges, om ansæ ttelsesforholdet kan fortsæ t-
te ved omplacering eller æ ndrede arbejdsrutiner. Muligheden for i stedet at indgå en lokal aftale om job 
på sæ rlige vilkår bør ligeledes undersøges. 
 
Forud for en tjenestemands overgang til et fleksjob bør det ud over ovennæ vnte undersøges, om de 
eksisterende muligheder på tjenestemandsområdet, herunder § 55-tillæ g eller nedsat arbejdstid i en 
periode mv., kan væ re en mulighed. 
 
���,QJHQ�VRFLDO�SHQVLRQ�
Da fleksjob er forbeholdt personer med nedsat arbejdsevne, der ikke modtager social pension, herunder 
førtidspension, har personer, der modtager social pension og folkepension, ikke krav på et tilbud om 
fleksjob. 
 
Kommunen NDQ�dog tilbyde et fleksjob til en person, der allerede modtager social pension. Efter før-
tidspensionsloven kan kommunen således støtte en førtidspensionists ønske om at komme i beskæ fti-
gelse ved at bestemme, at retten til førtidspension gøres hvilende. Når en pension gøres hvilende, ophø-
rer pensionsudbetalingen, men der er adgang til at få den genoptaget ved henvendelse til kommunen. 
Der skal i denne situation ikke søges om tilkendelse af pension på ny. Der er ingen begræ nsning på, 
hvor læ nge en førtidspension kan gøres hvilende. 
�
)UHPJDQJVPnGHQ�YHG�DQV WWHOVH�L�IOHNVMRE�
Som udgangspunkt er det bopæ lskommunen, der fastlæ gger retningslinjerne for ansæ ttelse af personer i 
fleksjob. Det er også kommunen, der sørger for og giver tilbud om fleksjob. 
 
Følgende procedurer skal betragtes som vejledende eksempler på ræ kkefølgen i ansæ ttelsen af en per-
son i fleksjob: 
 
6LWXDWLRQ�$��)DVWKROGHOVH�DI�DOOHUHGH�DQVDW�
1. Menighedsrådet eller medarbejderen retter henvendelse til den pågæ ldendes bopæ lskommune. 
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2. Medarbejderen bliver indkaldt til en samtale med kommunen. Her vil man tage udgangspunkt i en 
arbejdsevnevurdering og vurdere, om personen opfylder betingelserne.  
3. Kommunen fastsæ tter tilskuddet (1/2 eller 2/3 af mindste overenskomstmæ ssige løn) og godkender 
oprettelsen af fleksjobbet. 
4. Herefter aftales løn- og arbejdsvilkår, herunder arbejdstiden, mellem menighedsrådet og medarbejde-
ren i samarbejde med de relevante faglige organisationer. 
 
6LWXDWLRQ�%��$QV WWHOVH�DI�XGHIUDNRPPHQGH�SHUVRQ�
1. Menighedsrådet kontaktes af kommunen eller beslutter at oprette et fleksjob. 
2. Menighedsrådet og kommunen drøfter indholdet af fleksjobbet, der godkendes af kommunen. 
3. Kommunen sørger for henvisning af en person til fleksjobbet. 
4. Herefter aftales løn- og arbejdsvilkår, herunder arbejdstiden, mellem menighedsrådet og medarbejde- 
    ren i samarbejde med de faglige organisationer. 
 
Kommunen har pligt til med jæ vne mellemrum at tage aftalen om fleksjobbet op til vurdering. Opfølg-
ning skal første gang ske senest seks måneder efter ansæ ttelsen. Herefter skal opfølgning ske senest 12 
måneder efter, at sagen sidst har væ ret vurderet. 
�
�NRQRPLVNH�RJ�DQV WWHOVHVP VVLJH�NRQVHNYHQVHU�IRU�PHQLJKHGVUnGHW�
Ved ansæ ttelsen aftales løn og øvrige arbejdsvilkår som udgangspunkt efter de kollektive overenskom-
ster, som gæ lder på ansæ ttelsesområdet. Ved ansæ ttelser, som ikke er dæ kket af kollektive overens-
komster, gæ lder overenskomsterne på sammenlignelige områder. 
 
Fastlæ ggelse af løn og øvrige arbejdsvilkår skal ske i samarbejde med de relevante faglige organisatio-
ner. 
 
Aftalen om lokale aftaler om job på sæ rlige vilkår (bilag 1) gør det muligt at aftale fravigelser af de 
almindelige løn- og ansæ ttelsesvilkår - også i forbindelse med fleksjob. I givet fald skal man følge de 
retningslinjer, der fremgår af aftalen om job på sæ rlige vilkår. 
 
I det omfang, der ikke er aftalt fravigelser, gæ lder som udgangspunkt de almindelige bestemmelser i 
den relevante overenskomst eller lønaftale.  
 
Hvad angår ansæ ttelsesforholdets varighed, gæ lder de almindelige regler herom. 
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For tjenestemæ nd er det aftalestof i henhold til tjenestemandslovens §§ 45 - 47, som kan fraviges. Vil-
kår, som er reguleret af tjenestemandsloven, kan ikke fraviges ved aftale. 
 
Menighedsrådet udbetaler lønnen til den ansatte. Efter lov om en aktiv beskæ ftigelsesindsats § 71, stk. 
2-4, fastsæ tter og yder kommunen tilskud til lønnen. Tilskuddet er på enten 1/2 eller 2/3 af den mindste 
overenskomstmæ ssige timeløn på det aktuelle ansæ ttelsesområde eller af den løn, som sæ dvanligvis 
gæ lder for tilsvarende arbejde. Tilskudsandelen afhæ nger af graden af nedsat arbejdsevne hos den an-
satte, der fastsæ ttes af den pågæ ldendes kommune. 
 
For en præ cisering af, hvilke dele af lønnen kommunen yder tilskud til, se www.kl.dk/304331. 
 
Desuden ydes der tilskud til menighedsrådets bidrag til ATP, arbejdsskadeforsikring samt eventuelle 
udgifter til andre arbejdsgiverbidrag med samme andel som lønudgiften, i det omfang udgifterne kan 
betragtes som en del af lønnen eller har direkte relation hertil og er et krav efter lov eller overenskomst. 
Hvis overenskomsten indeholder en obligatorisk arbejdsmarkedspension, vil menighedsrådets bidrag til 
denne også blive refunderet med samme andel som lønudgiften. 
 
Den del af aflønningen, som ligger over den mindste overenskomstmæ ssige løn, påhviler alene menig-
hedsrådet. Overarbejdsbetaling, personlige tillæ g, lokalløn og anciennitetstillæ g mv. afholdes derfor af 
menighedsrådet.  
 
Der kan ikke aftales mindre løn end den, der ydes tilskud til.  
 
Der er ikke fastsat bestemmelser om, hvordan tilskuddet udbetales. Kommunen må derfor aftale med 
menighedsrådet, hvordan udbetaling skal ske, f.eks. som et månedligt beløb i tilknytning til lønudbeta-
lingen. Der skal ikke udbetales løntilskud, når den ansatte på grund af sygdom ikke modtager løn. Der-
for anbefales det, at tilskuddet udbetales bagud, så der i tilfæ lde af sygdom kan ske en æ ndret bereg-
ning af tilskuddet til menighedsrådet, inden udbetaling finder sted. 
 
)RUKROG�L�IRUELQGHOVH�PHG�V\JGRP�
De almindelige regler i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel finder anvendelse ved beskæ ftigelse i 
fleksjob. I forbindelse med sygdom skal menighedsrådet derfor væ re opmæ rksom på, at fristen for an-
modning om refusion af sygedagpengene følger lov om dagpenge under sygdom eller fødsel. Har me-
nighedsrådet ikke anmeldt sygefravæ ret senest fire uger efter 1. fravæ rsdag, kan der alene ydes refusion 
fra det tidspunkt, hvor sygefravæ ret er anmeldt. 
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Hvis den ansatte i en periode modtager løn under sygdom, nedsæ ttes løntilskuddet til menighedsrådet 
med et beløb svarende til det, menighedsrådet får refunderet efter lov om dagpenge under sygdom eller 
fødsel. Kommunen yder sygedagpenge fra 1. hele fravæ rsdag. 
 
I det omfang arbejdsområdet er dæ kket af funktionæ rloven, er medarbejderen det også. Ansatte i 
fleksjob er omfattet af lovgivningen for lønmodtagere, medmindre de enkelte love herom har undtaget 
personer i fleksjob. 
 
Af hensyn til skånebehovet hos ansatte i fleksjob bør der ikke pålæ gges (over)arbejde ud over den 
aftalte arbejdstid. Hvis personer i fleksjob pålæ gges overarbejde, bør det så vidt muligt afspadseres. 
 
Personer i fleksjob er normalt ansat med løn for 37 timer, men med aftalt nedsat tid som følge af et 
skånebehov. Skånehensynet kan dog også tilgodeses gennem flere og/eller læ ngere pauser eller med en 
aftalt nedsat intensitet i arbejdet.  
 
Arbejde ud over den aftalte arbejdstid er at betragte som overarbejde. Der vil kun blive tale om over-
tidstillæ g, såfremt der ikke har fundet afspadsering sted inden for den givne normperiode i den relevan-
te overenskomst. 
 
Der afholdes ferie efter ferieaftalens/ferielovens regler.  
 
Personer ansat i fleksjob med løn for 37 timer, men med aftalt nedsat tid som følge af et skånebehov er 
omfattet af ferieaftalen/ferieloven og afvikler ferie efter reglerne for fuldtidsansatte. De har således ret 
til at afholde 25 dages ferie årligt. Er arbejdet tilrettelagt med fæ rre end fem arbejdsdage om ugen, ind-
går et forholdsmæ ssigt antal arbejdsfrie dage i ferien. 
 
Tilsvarende gæ lder for så vidt angår sæ rlige feriedage, hvis ansæ ttelsesforholdet er omfattet af ferieaf-
talen. 
 
Lov om forsikring mod følger af arbejdsskade gæ lder fuldt ud for personer i fleksjob. 
 
�NRQRPLVNH�RJ�DQV WWHOVHVP VVLJH�NRQVHNYHQVHU�IRU�GHQ�DQVDWWH�
Lønnen aftales som udgangspunkt efter den på området gæ ldende overenskomst. Det er også muligt at 
anvende aftale om lokale aftaler om job på sæ rlige vilkår ved oprettelsen af et fleksjob.  
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Kommunen har pligt til at give tilbud om fleksjob på fuld tid, medmindre den pågæ ldende foretræ kker 
deltidsansæ ttelse. Begrundelsen er, at beskæ ftigelse efter ordningen skal kunne udgøre et tilstræ kkeligt 
forsørgelsesgrundlag.  
 
Den nedsatte arbejdsevne kan vise sig ved, at den pågæ ldende ikke kan arbejde fuldt effektivt på fuld 
tid, og/eller ved at den pågæ ldende kan arbejde fuldt effektivt, men på nedsat tid. Det betyder, at der 
midlertidigt, eller mere permanent er mulighed for at aftale, at personen tilrettelæ gger sin arbejdsind-
sats således, at arbejdstiden begræ nses, selvom aflønningen sker i forhold til fuld normal arbejdstid. 
Der er ingen fast græ nse for, hvor langt en person kan gå ned i arbejdstid og samtidig modtage løn for 
fuld arbejdstid. Samlet set skal arbejdspræ stationen sæ ttes i forhold til den begræ nsning i arbejdsevnen, 
som danner grundlag for fastsæ ttelsen af det kommunale tilskud til lønnen. 
 
Der optjenes ikke dagpengeret til a-kasse i ansæ ttelsesperioden. Det betyder, at den ansatte ikke kan 
modtage arbejdsløshedsdagpenge, gå på efterløn eller få orlov til børnepasning. Men den ansatte kan 
godt forblive medlem af en a-kasse, selv om han eller hun ansæ ttes i fleksjob. Det kan væ re fornuftigt i 
de tilfæ lde, hvor der er begrundet håb om, at en normal ansæ ttelse senere kan opnås, eller hvis betin-
gelserne for fleksydelse er opfyldt, jf. nedenfor. 
 
Hvis den ansatte flytter til en anden kommune, kan det allerede oprettede fleksjob fortsæ tte efter de 
gæ ldende regler. 
 
)OHNV��RJ�OHGLJKHGV\GHOVH�
Personer, der er visiteret til fleksjob og som ønsker at træ kke sig tilbage fra arbejdsmarkedet, har mu-
lighed for at modtage IOHNV\GHOVH. Fleksydelsesordningen minder om muligheden for at gå på efterløn 
og kan anvendes, når personen er fyldt 60 år. 
 
Yderligere oplysninger fås hos Arbejdsdirektoratet på adir@adir.dk eller 38106011. 
 
/HGLJKHGV\GHOVH�er det, kommunen udbetaler til en person, når personen er visiteret til et fleksjob, og 
indtil et fleksjob påbegyndes.  
 
Personer, som har væ ret ansat i et fleksjob i 12 sammenhæ ngende måneder, får ved uforskyldt ledighed 
udbetalt ledighedsydelse af kommunen. Ydelsen udgør et beløb svarende til 91 pct. af arbejdsløsheds-
dagpengenes højeste beløb. Ydelsen kan dog højst udgøre et beløb, som svarer til, hvad den pågæ lden-
de i de forudgående tre måneder i gennemsnit har modtaget i løn eller dagpenge efter lov om dagpenge 
ved sygdom eller fødsel. 
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Ansatte i fleksjob eller modtagere af ledighedsydelse kan overgå til fleksydelse under forudsæ tning af, 
at de almindelige betingelser herfor er opfyldt. En næ rmere beskrivelse af reglerne findes i Socialmini-
steriets og Det Centrale Handicapråds "Pjece om Fleksjob", der kan hentes på www.dch.dk/udgivelser. 
�
3HQVLRQ�
Ansæ ttelse i et fleksjob forhindrer ikke, at der senere kan ansøges om førtidspension eller delpension. 
 
Hvis medarbejderen tidligere har væ ret optaget i en pensionskasse, kan denne pensionsordning eventu-
elt videreføres i fleksjobbet. 
 
For ansatte, der er ansat i fleksjob efter den 1. juni 2004, er der indgået en aftale mellem parterne på 
CFU´s forhandlingområde. Aftalen indebæ rer, at ansatte i fleksjob kan bevare tilhørsforhold til en hid-
tidig pensionsordning i forbindelse med ansæ ttelse i fleksjob. Vilkårene for videreførelsen fastsæ ttes af 
pensionsinstituttet. Se også bilag 3. 
 
Tjenestemæ nd bevarer retten til at få pensionen beregnet efter hidtidig højere pensionsgivende løn. 
Menighedsrådet indbetaler pensionsdæ kningsbidrag til fæ llesfonden, jf. bilag 2. 
 
Fleksjobbet har ikke betydning i forhold til tjenestemandens senere muligheder for at søge afsked med 
kvalificeret svagelighedspension, jf. bilag 2. Det er dog et krav, at der er årsagssammenhæ ng mellem 
afskedigelsesgrunden og tilkendelsen af den kvalificerede svagelighedspension. 
 
6 UOLJH�EHVWHPPHOVHU�
Kommunen kan give en person med begræ nsninger i arbejdsevnen, som er ansat eller skal ansæ ttes, 
hjæ lp til arbejdsredskaber og kortvarige kurser, når hjæ lpen har afgørende betydning for, at den pågæ l-
dende kan fastholde eller opnå beskæ ftigelse. Det er en betingelse, at arbejdsredskaberne kompenserer 
den pågæ ldendes begræ nsninger i arbejdsevnen. 
 
Der kan endvidere ydes tilskud til ansæ ttelse af en personlig assistent, der bistår medarbejderen med de 
praktiske arbejdsfunktioner, som personen ikke selv er i stand til at varetage. Løntilskuddet svarer nor-
malt til den overenskomstmæ ssige studentertimelønsats inden for statens område. AF vurderer og fi-
nansierer tilskuddet. 
 
.ODJHUHJOHU��
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Kommunens og amtskommunens afgørelser om fleksjob efter lov om en aktiv beskæ ftigelsesindsats 
kan indbringes for det sociale næ vn efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration 
på det sociale område. 
�
�
)DNWD�RP�IOHNVMRE�

��Fleksjob er job for personer med varigt nedsat arbejdsevne, som ikke er tilkendt social pension, 
og hvor alle andre muligheder er udtømte. 

��Institutionen får tilskud fra kommunen svarende til den ansattes nedsatte arbejdsevne – 1/2 eller 
2/3. 

��Som udgangspunkt fastsæ ttes løn- og øvrige arbejdsvilkår efter de kollektive overenskomster 
mellem arbejdsgiveren og den ansatte i samarbejde med de faglige organisationer. 

��Ved ansæ ttelse i fleksjob gæ lder der ikke et krav om merbeskæ ftigelse. 
 
+HQYLVQLQJHU�RJ�\GHUOLJHUH�LQIRUPDWLRQ�

�� Lov nr. 419 af 10/6 2003 om en aktiv beskæ ftigelsesindsats. 
�� Bekendtgørelse nr. 577 af 19/6 2003 om en aktiv beskæ ftigelsesindsats. 
�� Lovbekendtgørelse nr. 709 af 13/8 2003 om aktiv socialpolitik. 
�� Socialministeriets vejledning nr. 39 af 5/3 1998 om lov om aktiv socialpolitik. 
�� Lovbekendtgørelse nr. 761 af 11/9 2002 om dagpenge ved sygdom eller fødsel. 
�� Ankestyrelsens vejledning nr. 185 af 18/9 1998 om syge- og barselsdagpenge. 
�� Lovbekendtgørelse nr. 55 af 29/1 2001 om kompensation til handicappede i erhverv mv.  
�� Bekendtgørelse nr. 545 af 19/6 2003 om kompensation til handicappede i erhverv mv. 

 
 
�
�

%LODJ���
�
$)7$/(�20�/2.$/(�$)7$/(5�20�-2%�3c�6�5/,*(�9,/.c5��6RFLDOW�NDSLWHO��
�
�����Aftalen vedrører indgåelse af lokale aftaler om job på sæ rlige vilkår herunder sæ rlige løn- og øvri-
ge ansæ ttelsesvilkår mv. 
�
�����Aftalen omfatter personer, hvis erhvervsevne er forringet af helbredsmæ ssige og/eller sociale årsa-
ger, og som selv ønsker beskæ ftigelse på sæ rlige vilkår. Personkredsen omfatter såvel allerede ansatte 
som udefra kommende personer. Som allerede ansat medregnes personer i puljejob, hvis ansæ ttelse har 
varet i mere end 12 mdr. 
�
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6WN�����For udefra kommende personer gæ lder, at den forringede erhvervsevne skal væ re dokumenteret 
med læ geerklæ ring (i fornødent omfang speciallæ geerklæ ring) eller tilsvarende dokumentation. Dette 
gæ lder ikke førtidspensionister eller personer, der overgår fra anden ansæ ttelse på sæ rlige vilkår. 
 
�����Ansæ ttelse af de i § 2 omfattede personer sker for overenskomstansattes vedkommende i henhold 
til pågæ ldende organisationsaftale(r)s/ overenskomst(er)s bestemmelser suppleret med en lokal aftale 
indgået på institutionen/virksomheden mellem ledelse og tillidsrepræ sentant(er). Tjenestemæ nd opret-
holder tjenestemandsansæ ttelsen, ligeledes suppleret med en lokal aftale af næ vnte art. 
 
�����Den lokale aftale kan for overenskomstansatte m.fl. fravige organisationsaftalernes/ overenskom-
sternes almindelige bestemmelser om løn og arbejdsvilkår. Fsva. tjenestemæ nd og tjenestemandslig-
nende ansatte kan aftales fravigelser af løn- og andre ansæ ttelsesvilkår, der er fastlagt ved aftale i hen-
hold til Tjenestemandslovens § 45-47. 
�
6WN�����For tjenestemæ nd og ansatte med tjenestemandspensionsrettigheder kan lokal aftale kun indgås i 
tilfæ lde af, at pågæ ldende bevarer retten til at få pensionen beregnet efter den hidtidige højere pensi-
onsgivende løn, jf. Tjenestemandspensionslovens, § 5, stk. 2, eller tilsvarende bestemmelser. 
�
6WN�����Forudsæ tningen for fravigelse i henhold til stk. 1 og stk. 2 er, at der på institutio-
nen/virksomheden er taget stilling til, hvilket arbejde der kan udføres efter aftalen, samt i hvilket om-
fang der kan etableres job på sæ rlige vilkår. 
�
�����Lokale aftaler skal fremsendes til den forhandlingsberettigede organisation. 
�
�����De lokale aftaler mellem institution og tillidsrepræ sentant for den berørte overenskomstgruppe/for 
den pågæ ldende ansatte kan opsiges til bortfald med 6 måneders varsel. Virkningen af, at aftalen bort-
falder, er, at de almindelige vilkår i organisationsaftalen/overenskomsten herefter gæ lder, jf. dog stk. 2. 
 
6WN�����I tilfæ lde af opsigelse af aftalen fortsæ tter det enkelte ansæ ttelsesforhold imidlertid uæ ndret som 
en personlig ordning, indtil vedkommende opsiges, selv siger op eller der indgås ny aftale. 
 
Stk�����Hvis forudsæ tningerne for ansæ ttelse i jobbet ikke læ ngere er til stede, dvs. at den ansattes er-
hvervsevne ikke læ ngere er nedsat, skal der optages drøftelse om den ansattes muligheder for ansæ ttel-
se på almindelige vilkår, hvis en af de lokale aftaleparter ønsker det. 
�
�����Hvis der ikke kan opnås enighed om indgåelse af en lokal aftale, kan uoverensstemmelsen for 
overenskomstansatte behandles fagretligt ved afholdelse af et mæ glingsmøde, jf. pågæ ldende hovedaf-
tale(r). Hvis der ikke kan opnås enighed ved forhandling mellem parterne, kan sagen ikke videreføres. 
For så vidt angår tjenestemæ nd finder de almindelige regler om forhandling anvendelse. 
 
�����Uoverensstemmelse vedrørende indgåede lokale aftalers indhold og brud på indgåede lokale aftaler 
behandles i henhold til de almindelige regler herom. 
�
�����Ordningen følges løbende af aftaleparterne. 
�
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������Aftalen har virkning fra den 1. april 1997. Samtidig ophæ ves aftale af 3. juli 1995 om lokale afta-
ler om job på sæ rlige vilkår (Socialt kapitel). 
�
������Denne aftale om lokale aftaler om job på sæ rlige vilkår kan opsiges skriftligt af parterne med 3 
måneders varsel til den 31. marts, dog tidligst 31. marts 1999. Fra centralorganisationernes side kan 
opsigelse dog til enhver tid ske med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. 
 
København, den 2. juni 1997 
 
Statsansattes Kartel     Finansministeriet 
2YH�+\JXP��� � � � P.M.V. 

E.B. 
Statstjenestemæ ndenes     .DUVWHQ�2OH�
Centralorganisation II     .QXGVHQ�
7RPP\�$JHUVNRY�
 
Akademikernes 
Centralorganisation 
6¡UHQ�9DQJ�5DVPXVVHQ�
�
Læ rernes 
Centralorganisation 
$QQL�+HUIRUW�$QGHUVHQ�
�
Overenskomstansattes 
Centralorganisation 
)LQQ�%XVVH�-HQVHQ�

 
%LODJ���

 
25. september 2000 

J.nr. 43239-00012 
�
�
&,5.8/�5(6.5,9(/6(�20�%(9$5(/6(�$)�3(16,2165(77,*+('(5�)25�7-(1(�
67(0�1'�09���'(5�$16�77(6�,�)/(.6-2%�(//(5�-2%�3c�6�5/,*(�9,/.c5�
�
���,QGOHGQLQJ�
 
I Finansministeriets cirkulæ re af 14. juni 1997 om job på sæ rlige vilkår bemyndigede Finansministeriet 
ministerier mv. til at træ ffe afgørelser efter tjenestemandspensionslovens § 5, stk. 2, eller tilsvarende 
bestemmelser om bevarelse af retten til at få pensionen beregnet efter den hidtidige, højere pensionsgi-
vende løn i forbindelse med indgåelse af aftale for ansatte med statslig tjenestemandspensionsret om 
ansæ ttelse i job på sæ rlige vilkår. 
 
Dette cirkulæ re fastsæ tter tilsvarende bestemmelse om fleksjob samt betalingsregler, der gæ lder for 
både job på sæ rlige vilkår og fleksjob. 
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�
���$IWDOHU�RP�DQV WWHOVH�L�IOHNVMRE�
 
I forbindelse med indgåelse af aftale om ansæ ttelse i fleksjob skal der træ ffes afgørelse om, at tjene-
stemanden bevarer sine hidtidige pensionsrettigheder med hensyn til pensionsskalatrin svarende til, 
hvad der er fastsat for indgåelse af aftaler om ansæ ttelse i job på sæ rlige vilkår. Efter indhentet udtalel-
se fra lønningsrådet bemyndiger Finansministeriet herved ministerier mv. til at træ ffe afgørelser efter 
tjenestemandspensionslovens § 5, stk. 2, eller tilsvarende bestemmelser om bevarelse af retten til at få 
pensionen beregnet efter den hidtidige, højere pensionsgivende løn i forbindelse med indgåelse af aftale 
for tjenestemæ nd mv. om ansæ ttelse i fleksjob. 
�
���/¡EHQGH�LQGEHWDOLQJ�DI�SHQVLRQVG NQLQJVELGUDJ�
 
Det er en forudsæ tning for bevarelse af retten til at få pensionen beregnet efter den hidtidige, højere 
pensionsgivende løn, at vedkommende ansæ ttelsesmyndighed fortsat indbetaler et løbende pensions-
dæ kningsbidrag til finanslovens § 36. Pensionsvæ senet, beregnet som 15 % af den pensionsgivende løn 
i tjenestemandens hidtidige stilling med den aktuelle beskæ ftigelsesgrad i den nye stilling som grund-
lag. 
�
���%HWDOLQJVSURFHGXUH�IRU�6&/�O¡QQHGH�
�
Indbetaling af pensionsdæ kningsbidrag for tjenestemæ nd mv. med aftale om fleksjob eller job på sæ rli-
ge vilkår sker via kodning i Statens Centrale Lønsystem (SCL). 
 
For næ rmere information herom henvises til Økonomistyrelsens SCLbrugervejledning. 
Først når bidragsindbetalingen er ivæ rksat, kan pensionsskalatrinnet i PENSAB opdateres. 
�
���%HWDOLQJVSURFHGXUH�IRU�DQGUH�HQG�6&/�O¡QQHGH�
 
Med henblik på opkræ vning af pensionsdæ kningsbidrag for tjenestemæ nd mv., som ikke aflønnes via 
SCL, skal der ske indberetning direkte til Personalestyrelsen, Pensionskontoret. 
�
���,NUDIWWU GHOVH�
 
Cirkulæ reskrivelsen har virkning fra 1. oktober 2000. 
 
Finansministeriet, Personalestyrelsen 
Den 25. september 2000 
*RUP�1HLJDDUG�
�

 
�

%LODJ���
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$)7$/(�20�3(16,216)25+2/'�)25�$16$77(�,�)/(.6-2%�81'(5�
&)8¶6�)25+$1'/,/1*6205c'(�
�
�����Denne aftale finder anvendelse for personer, der ansæ ttes i fleksjob, jf. lov om en aktiv beskæ fti-
gelsesindsats, der er dæ kket af overenskomst eller aftale mellem Finansministeriet og en eller flere af 
de 4 underskrivende centralorganisationer eller organisationer tilsluttet disse, i det følgende kaldet 
overenskomstområdet, og som forud herfor har væ ret ansat i en anden stilling inden for overenskomst-
området. 
�
6WN�����Aftalen omfatter ikke tjenestemæ nd, tjenestemandspensionister eller andre ansatte/pensionister 
med en tjenestemandslignende pensionsordning. 
�
�����Formålet med aftalen er at sikre, at personer ansat i fleksjob under overenskomstområdet har mu-
lighed for at videreføre deres pensionsordning fra en anden ansæ ttelse inden for overenskomstområdet. 
Videreførelsen sker på de vilkår, pensionsinstituttet har fastsat. 
�
�����I situationer som beskrevet i § 2 kan personen i forbindelse med ansæ ttelsen i fleksjob aftale med 
ansæ ttelsesmyndigheden, at pensionsbidraget indbetales med frigørende virkning til den hidtidige pen-
sionsordning. 
�
6WN�����Personer, der ansæ ttes i fleksjob inden for overenskomstområdet, som ikke kan eller vil videre-
føre en pensionsordning etableret inden for overenskomstområdet, eller som ikke tidligere har haft en 
pensionsordning, skal optages i den pensionsordning, som er bestemt af overenskomsten, og på de vil-
kår, der gæ lder i pensionsordningen. 
�
�����Pensionsbidrag, der indbetales til den hidtidige pensionsordning, udgør det beløb, der følger af det 
overenskomstforhold, der gæ lder for ansæ ttelsen i fleksjobbet. 
�
�����Aftalen har virkning for ansæ ttelsesforhold i fleksjob, der etableres pr. 1. januar 2004 og senere. 
�
6WN�����Aftalen kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts. 
 
København, den 24. maj 2004 
 
Statsansattes Kartel      Finansministeriet 
3HWHU�:DOGRUII�� � � � � P.M.V. 

E.B. 
Statstjenestemæ ndenes      *RUP�1HLJDDUG�
Centralorganisation II 
7RPP\�$JHUVNRY�7KRPVHQ�
 
Akademikernes Centralorganisation 
6LQH�6XQHVHQ�
 
Læ rernes Centralorganisation 
$QGHUV�%��&KULVWHQVHQ�
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�
�
�
/LQNV�WLO�UHOHYDQWH�KMHPPHVLGHU��
Personalestyrelsen: www.perst.dk  
Arbejdsmarkedsstyrelsen: www.ams.dk  
Projekt jobskabelse: www.jobskabelse.dk  
Center for aktiv beskæ ftigelsesindsats: www.cabi-web.dk  
Informationsside om fleksjob: www.fleksjob.dk  
Virksomhedernes informationssystem 
om sygefravæ r og arbejdsfastholdelse: www.via2000.dk  
Sekretariatet for det social indeks: www.detsocialeindeks.dk  
De samvirkende invalideorganisationer: www.handicap.dk �


