
La ndsforeni ngen for førtidspen sionister
Formand Carl-Erik Nielsen, Stengade 8, 3700 Rønne

E-mail : carl e@.niels en. t dc qd.s l. dk
landsforenings tlf.: 2l 72 30 06 & hjemmeside

www.foerti d s pen s i o n i st. d k

På Iandsbestyrelsesmødet fortalte jeg, at der var kommet en principafgørelse fra
Ankestyrelsen, som viste at man ikke kan få fleksjob, hvis ikke arbejdsevnen ikke er
nedsat med mindst halvdelen.

Det har imidlertid vist sig, at dette ikke er korrekt, og der er derefter kommet en rettet
principafgørelse, og der er tilføjet en note, der forklarer den rette sammenhæng. I noten
henvises til en principafgørelse fra 2006, nemlig N-11-06, og den er stadig gældende.

Både den ændrede principafgørelse og den i noten omtalte vedhæftes.

Link: til Juridisk hotline er: https://ast.dl</om-ankestyrelsen/iuridisk-hotline
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Ankestyrelsens principafgørelse 6-14 om - fleksjob - afslag -

rehabiliteringsteam - rehabiliteringsplan

Resum6:

Princirafgøreben fastsHr

Ansøgning omflekslrb

En borger løn ikke anmode om, at kommuneh alene tager stilling Ul spørgsmålet om flekjob, da kommunen skal se

en ansøgning om fle§ob i lyset af alle de muligheder, der findes for hjdp efter den sociale lcn&ivning. I(ommunen skal

således i det enkelte Elfælde wrdere, om og i givet fald hMlken indsab, der slcl i!ærlcdtes.

Der er iH<e hjemmel i fieksjobreglerne til at se bort fra den helhedswrdering, der efter reglerne sløl foretages i

forbindelse med en ansøgning om fleksjob.

l(ommunen skal wrdere, om der er grundlag for at påbegrynde behandling af sag om flekjob eller at i!ærkætte

andre initiativer. l(ommunen slol kun påbegVnde behandling af sag om fleksjob i de tilfælde, hvor der er noget, der taler

for, at borgeren er i målgruppen for fleksjob.

Et afslag på at påbegynde behandling af sag om fleksjob Ml efter Ankesi§aelsens prakis være at betagite som en

afgørelse, som borgeren kan ldage o\€r, Vi henviser til principafgørelse 6,F11, hrorefter jobcentrets afslag på at afldare

arbejdsevnen måtte arses for en afgørelse, der tilsigtede fi have reEvirloing efter sit indhold, det vil sige aBlag på

flekjob på det foreliggende grundlag.

hrehggebe for rehabft eringstean€t

Borgeren har ilde kav på at få sin sag forelagt for rehabiliteringsteamet l(ommunen har kJn pligt tjl at forelægge

sagen for rehabiliteringsteamet i det tilHde, hvor kommunen wrderer, at der er grundlag for at påbegynde behandling af

sag om ressourceforløb, fleksjob, tilsl«rd til seh/sBrdigt erhvervsdrivende eller førtidspension.

Det følger af reglerne, at rehabiliteringsteamet skal afgive indstilling, inden besluhing om og tilkendelse af

ressourceforløb, flekjob, tilsla.rd fil sefushendigt erhvervsdrirrende eller førtidspension træffes af kommunen. Det fremgår

af lovbemærl«"ringerne, at kommunens forelæggelse af sager for Eamet er en del af den faldiske fonakringsudøvelse som

led i sagsbehandlingen, og at der derfor iH<e løn ldages over, at sagen forelægges eller ilde forelægges for teameL

Det fremgår også af lovbemærloirEerne, at der i komplekse sager skal ske en nød\rendig t\ærfåglig koordinering og

en parallel afldaring af den enkeltes besldigelsesmæssige, socjale og helb,redsmæssige ressourcer. Tilsørende fremgår

det af den politiske aflale om reformen, at formålet med rehabiliEringsteamet er at sike, at der sker den nødvendige

tværfaglige koordlnering i komplekse sager.

l(ommunen kan altid wdge at forelægge en sag for rehabiliteringsteamel

I sager om førtidspension er der en særlig hjemmel til, at borgeren kan bede lommunen om at hge stilling til

førtidspenslon på det foreliggende dolflmenbtionsgrundlag, se § 17, stk 2, i lov om sociale pension. Det beqder, at

kommunen i disse tilHde ilda skal forebge en helhedsrrurdering. Disse sager sløl altid forelægges for

rehabiliteringsteamet inden afgørelse

tEarbeflebe af rehabfterhgspbn

lGmmun€n har l«.m pligit til at udarbejde rehabiliteringsplanens forberedende del, hvis sagen skal forelægges for

rehabiliteringsteameL l(ommunen lon dog altid vdge at udarbejde rehabiliteringsdanen.

Ciet følger af reglerne, at d€n forberedende del af rehabiliteringsplanen skal udarbeJdes for alle, der slql have deres

sag behandlet i et rehabiliteringsteam.

Vi bemærker, at kommunen efor ofiicialprincipæt aftid slcl søge for at oplyse sågen tihfæH(eligt, og at

rehabiliteringsplanens forberedende del med fordel kan anrendes som et \rærlftøj til at belyse og dokrmentere borgerens

forhold i de tilfdde, hror kommunen f,ek. fdfer afgørelse om afslag på flelcjob uden åt forelægge sagen for teamet.

Lov:

tov om en alciu beslcftlgsbeshd§ats - bvbehndtgrrebe nr. 415 af 24, aprl ml3 - § 30 å, stk l, § 69, § 70

og§70a

Lov om ansvar€t for og s§rhgen af den aldiue besldigebeshdsats - lovbel«endtgørebe nr. 731 af 15. juni

2OlE rEd de ændrirger, der følger af ændrirgshv nr. 1380 af Zt. decenåer 2Of2 - § 25 a, stk 1

lov om retssndcrhed og adnftbtration på det sochh onråde - bubelendtgørebe nr, 9tlil af 8. august 2013

-§s

xE{nr 9061 af 07lo2l2o14
cæld6nde
off entliggørebesdato | 0V02-20L4
SdaFT Børc og IstegEtioffininbteriet

iå vis rere..-

senere ændrlnger til afrtrel§€n

LoYgivning, atgørelsen vedrører

F tSKnr 731 af 15/06/2010 § 25 a,
stk 1

E BEK nr 1418 af 23ll2lz}r2 § 2,
§tk1

rD [8Knr415 af 24104/2013 § 30 a,
stk 1, § 59, § 70 og § 70a

a l.3Knr983 af 08/08/20X3 § 5

httpo://vwr,w.rdsinfonøtion.dldForns/R0710.asp0id=161750&u§n_sqJrcæNyfedsbre\erfra+Anlest).elsen+osl+nævl&utnt_canpign=æ790c11e&ftinci. 1t4
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BelGndtgørebe nr. 1418 af 23. decenåer Ar12 omr€hab&eringspbn og rehabfreriEstearnts &rdst*rg om

ressourceforløb, flstcsjob, tilslord til selvstærdigrt erhvervsdrivende eter fprtHspensbn - § 2, stk 1

Afgørebe:

1. Eaggrurd tur at behandh sagen

Ankestyrelsens Besleftigelsesudrralg har behandlet sag€n for at afldare, om kommunen i alle tilfdde skal udarbejde

rehaHllteringsplan samt forelægge sagen for rehabiliteringsharnet, inden lommunen giver aftlag på fleksjob.

2. Reqlerne

Det følger af § 5 i lov om retssildcrhed og administsation på det sociale område, at kommunen skal behandle ansøgninger

og spørgsmål om hjdp i forhold til alle de muligheder, der findes for at give hjdp efter den sociale lovqivning.

Det følger af § 25 a, stk 1, i lov om ansraret for og sq/ring€n af den aldiræ besldigelsesindsats, at kommunalbestyrelsen

skal oprette et rehabiliteringsteam, og at rehabiliteringsteamet er et dialog- og koordineringsforum, som afgiver en

indsulling i alle sager, inden b€sluts{ng om og tillcndelse af ressourceforløb, flekjob, frlsl«d til sehÆændigt

erhverusdriwnde og føtidspension træffes.

Det følger af § 30 a, stk 1, i lov om en aldiv besldigelsesindsab, at ærsoner, der skal have behandlet deres sag i et

rehabiliteringsteåm skal have en rehabiliteringsplan.

3. Andre princhafgøreber

Ankestyrelsen har ikke andre principaftørelser på området

4. Den l(onlo'ete afgørebe

Ankestyrelsens Besldg€ls€surr\ralg har i møde fuffet afgørelse ldln ldage o\€r afslag på flelqlob.

Vi har med aftørelsen bget stilling til, om l@mmunen har pligt til åt udarbejde rehabiliteringsdan samt forelægge sagen for

rehabiliteringsteamet, inden lommunen giver afslag på fle§ob.

Resuhatet er:

D har ild<e ret til flekjob

Vi er således komm€ttil samme resulht som A l6mmune.

l(ommunen havde ikke pligit til at udarbejde rehabiliteringsplan samt

forelægge §agen for rehabiliteringsteamet, lnden kommunen traf

afgøelse om aBlag på flekjob

Der var enighed på mødet.

Eegrundebcn for afgøeben

Afslao oå fleksipb:

Ankesty'elsens Eeslæftigelsesudualg wrderer, at din arbejdsevne ild<e er nedsat i et sådan omfang, at du ild<e lcn opnå

eller fastholde beskæftigelse på normale villdr på arbejdsmarkedet. Du har derfor ild(e ret til flekjob.

Det, der har \æret afgørende for resuhhbt, er, at du hår vist, at du lcn arbejde mellem 25 og 27 tå timer om ugen, når der

bges højde for dine sldnehensyn over for flcisk aldivitet l'ler ud owr har du på hjemme+onten også hafr ressourcer til at

lave mad, raske bJ og handle ind, mens din ægtefælle har ldaret de tunge opgåTær og den daglige rengøring.

Det fulger af reglerne, at jobcenteret kan girc tilbud om fle§ob til personer med wrige og ræsenflige begransninger i

arbejdsevnen, som ild<e kan opnå eller fastholde beslæftiæl§€ på normale villdr på arbejdsmarkedet,

Se note 1 sidst i afgørelsen,

Rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteam:

Anl€styrelsens Besldigelsesudvalg finder, at lommunen ikke havde digt til at udarbejde rehabiliteringsplan samt

forelægge sagen for rehabiliteringsbameq inden lommunen traf afgørelse om afrlag S flekjob.

Det, der har været afgørende for resuføte! er, at der ilde er grundlag for at påbegynde behandling af sag om

ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

Det følger af reglerne, at rehabiliteringsteamet som udgangspunlt forudsættes at give indstilling om ressourceforløb,
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flekjo§ Ulskrd Ul sefllstændigt erlr/enadrivende eller førtidspension.

Det fremgår af lovbemærkningerne, at der i lompleke sager skal ske en nød\Ændig h/ærfaglig loordinering og en parallel

afldaring af den enkeltes besldigelsesmæssige, mciale og helbredsm*qige ressourcer. Tilsvarende temgår det af den

politiske aftale om reformen, at formålet med rehabiliæringisteamet er at sike, at der sker den nødvendige tværfagliqe

koordinering i lomplekse sager.

Det er rores opfattelse, at en borger ild<e lcn anmode om, at kommunen alene bger stilling til spørgsmålet om flekjob.

Vi finder, at der I{Jn sløl påbegyndes behandlirg af saq om flekjob i de $lfadde, h\6r der er noget, der bler for, at

borgereh kan \ære i målgruppen for fleksjob.

Vi har lagt \ægt på, at kommunen sløl se en ansøgning om flekjob i I'pet af alle de muligheder, der ftndes for hjælp efter

den sociale lovgivning, og dermed i det enkelte tilfdde skal wrdere, om og i givrt fåld hvilken indsats/initiativer der skal

iværksdtes,

Der er i reglerne om ftrtidspension indsat direlde hjemmd til, at borgeren kan anmode om, at kommunalbestyrelsen alene

tager stilling til spørgsmålet om l!ørtidspension. Det be§der, at kommunen ild<e i dette tilfdde skal wrdere sagen i llaet af

de øwige muligheder for hjdp, der findes efter den sociale lovgivning.

Vi har lagt rægit på, at der er ble øn en samlet reform om fleksjob og føaidspension, og at der iHe i forbindelse med

reformen er lndsat en tllsvarende lovfUemmel I reglerne om Rel§job.

Vi har ved afgørelsen videre lagt vægt på ordlyden af § 25 a, stk 1, i lov om ansvaret for og sty'inæn af den aldive

beskæftigelsesindsats sammenholdt med lovbemærkningerne Ul bestemmelsen.

Det følger af § 25 a, stk 1, at rehabiliteringsteamet skal afghæ indsulling, inden besluhing om og Ulkendelse af fx flekjob

bæffes af kommunen. Det ftemgår af lovbemærkningerne til bestemmelsen, at kommunens forelæggelse af sager for

teamet er en del af den faldske fonaKningsudøtælse som led i sagsbehandlingen, og at der derfor ikke løn ldages over. at

sågen forelqges, eller åt sagen ilde forelægges for teamel

Det er rores opfattelse, at l@mmunen kun har digt til at udarbejde rehabiliteringsplanens forberedende del, hvis sagen skal

forelægges for rehabiliteringsteameL l(ommunen kan dog altid riælge at an ende rehabiliteringsplanen.

Vi har lagt \æegt på, at det fulger af reglerne, at den forberedende del af rehabilitering,sdanen skal udarbejdes for alle, der

skal have deres sag behandlet i et rehabiliteringsteåm.

Bemærlothg€r til ldagen

Du har i ldagen opl!6t, at kommunen begrunder aftlaget med, at din arbejdsevne ilike er nedsat med halvdelen af din

arbejdsevne, og at du ikke kan se i lorcn, at dette sktlle \iære en betingelse.

Du anser din arbejdsevne for at rrære nedsåt \arigt og væsenuigt, og du oplyser, at du i virkeligtrcden nok arbejder fiere

Umer, end du reelt er i sbnd Ul.

Se note 1 sidst i afgørel6en.

M kan i den forbindelse henvis€ Ul Ankestyrelsens principafgørelser fts1+06 og 150-11. Vi vedlægger disse

principafgørelser.

Oplysnlnger i sagen

Vi har åqiort sagen S grundlag af:

de oplysninger, som forelå, da kommunen traf afgørelse i sagen

kommuners afgørehe af 29. maj 2013

ldagen til Ankestyrelsen, modtaget i kommunen den 18, Juni 2013

kommunens genwrdering af 8. juli 2013

ISte 1

Ved en fejl stod følgende sæhing under aftnitkt "Begrundelsen for afgørelsen" \red offendiggørelsen af principafgørelsen:

"Det fdger af Ankestyrelsens pralsis, at arbejdsevnen skal rcere nedsat med mindst haMelen, for at man kan rære

berettiget til fl eksjob."

Tilsvarende stod ved en §l følgende sffiring under afsnittet "Bemærkninger til ldagen" ved offiendiggørelsen af
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principafuørelsen:

§om kornmunen også henviser tjl i b,rev til dig af & jdi 2013, kan vi opl),se, at betingdsen om, atarbejdse§,nen skat ræe

nedsBt med mindst haMelen, tremgår af prakis. "

Sddngerne er fierEtfra princiffgørelsen, da afuørelsen iltl.e er rdtyk for en slcrpels€ af praksis fur tilkendelse af

fleksjob, Ankesvetserc prabis for UlkerdelsE af ffekjob tremgår af tidligere prhcipdfgøelsei, blandt ardet Al-u-06, og

denne prakis gdder siadig,

trtpslÅiruarrr.r*infornetion.dldForms/R0710.æp0id=16175O&ubn_surcæNyMbrqe+fta+Anl€tyelsen+og+nævt&rm_carnpaign=æ79(b11e&frirrci... 414



Ankestyrelsens principafgørelse N-l1-06 om fleksjob - vurdering af arbejdsevne -
væsentlighed

Resume:

Det var en forudsætning for fleksjob, at begrænsningen af arbejdsevnen var varig og væsentlig.
Ved vurdering af arbejdsevnen indgik både antallet af arbejdstimer og arbejdspræstationen, og vurderingen

skulle ses i lyset af, at løntilskuddet ikke kunne udgøre mindre end halvdelen.

Love: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 685 af 29. juni 2005 - § 69, stk. 1

Sagsfremstilling:

Kommunen gav afslag på fleksjob med den begrundelse, at ansøgeren ikke havde en væsentlig begrænsning i

arbejdsevnen i ethvert erhverv, Kommunen fandt, at ansøgeren havde en arbejdsevne på Z0 a/o, der var beregnet på

det antal timer, ansøgeren var i arbejde.

Det sociale nævn fandt, at ansøgeren havde ret til fleksjob. Begrundelsen var, at hans arbejdsevne fandtes at være
varigt nedsat, og der ikke var revalideringsmuligheder.

Nævnet bemærkede iden forbindelse, at der i §§ 69 og 71 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ikke var et krav
om nedsættelse af arbejdsevnen med mindst halvdelen for at den pågældende havde ret til fleksjob.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, hvilken betydning et udregnet antal
beskæftigelsestimer kan tillægges ved vurderingen af arbejdsevnen, jf. §§ 69 og 70 i lov om en aktiv
beskæft igelsesi ndsats.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at tilbud om fleksjob forudsatte, at begrænsningen af arbejdsevnen var varig og væsentlig.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at der tidligere var mulighed for at yde løntilskud med U3, men at der i gældende lov
alene var mulighed for at yde løntilskud med halvdelen eller 2/3.

Ved ophævelse af muligheden for at yde tilskud med 1/3 blev det anførl i lovbemærkningerne, at det med forslaget
blev præciseret at ordningen var rettet mod personer med væsentlig nedsættelse af arbejdsevnen, og at alle
muligheder for at opnå eller fastholde ordinær beskæftigelse skulle være undersøgt, herunder ansættelse efter
overenskomsternes sociale kapitler.

Vurderingen af arbejdsevnen måtte efter Ankestyrelsens opfattelse ses i lyset af, at kommunens tilskud mindst var
halvdelen af lønnen. Der henvistes til § 71, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter tilskuddet er
hafudelen eller totredjedele af lønnen, afhængigt af graden af den nedsatte arbejdsevne.

Arbejdsevnen kunne ikke alene vurderes på grundlag af antallet af arbejdstimer, som ansøgeren kunne klare, men
skulle også vurderes iforhold til beskæftigelsesniveauet. Der henvistes herved til, at den nedsatte arbejdsevne kunne
vise sig både ved, at den pågældende ikke kunne arbejde fuldt effektivt på fuld tid og ved, at den pågældende kunne
arbejde fuldt effeKivt, men da kun på nedsat tid.

Ankestyrelsen fandt ud fra en samlet vurdering ikke grundlag for at tilsidesætte nævneG afgørelse om kommunens
pligt til at tilbyde flekjob.

Ankestyrelsen fandt, at der ikke alene kunne lægges vægt på ansøEerens samlede arbejdstid, men desuden måtte
lægges vægt på de øvrige oplysninger, herunder om smerter efter amputation af det ene ben, lænderygsbesvser og
bevægeindskrænkning samt neuropsykologisk undersøgelse, hvorefter arbejdshastigheden var stærkt nedsat og
revalidering blev frarådet.

Ud fra en samlet vurdering kunne arbejdsevnen derfor anses for nedsat med halvdelen.

Ankestyrelsen tiltrådte således det sociale nævns afgørelse.


