Sekretariatets åbningstider:
Mandag, tirsdag og torsdag 10.00 – 14.00
Onsdag og fredag lukket for telefonisk henvendelse
Hanne Rasmussen, sekretariatsleder, hr@lafs.dk

Landsforeningen af Fleks- og skånejobbere
Satelitkontor - Nordjylland – v/ Leif Holm Nielsen:
Henvendelse fredag kl. 10.00 – 12.00
Telefonisk henvendelse tlf. 51766461
Mail: lhn@lafs.dk

•

•
•
•
Du kan indmelde dig via LAFS hjemmeside www.lafs.dk
Kontingent 2016, enkeltmedlemmer 295,- kr. - par / samlevende 395,- kr.
LAFS, Landsforeningen af Fleks- og skånejobbere
Arnold Nielsens Boulevard 126, 2650 Hvidovre
Tlf. 9320 8060
Mail:lafs@lafs.dk
www.lafs.dk
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LAFS, Landsforeningen af Fleks- og skånejobbere blev stiftet den 25. oktober 2001 af en
række personer, der alle har erfaring med ansættelse i fleksjob eller i ”job med løntilskud
for førtidspensionister” (tidligere skånejob).
LAFS er en forening hvor de mange opgaver løses af frivillige, i samarbejde med ansatte.
Landsforeningens opgaver:
Daglig telefon / mail- vejledning til medlemmerne i henhold til gældende lovgning. LAFS
yder ikke personlig sagsbehandling i.f.t. din / dine sager, LAFS’s vejledning foregår alene
via mail eller telefon.
Egen bisidderuddannelse, en velfungerende bisidderordning
Netværksgrupper, kontaktpersoner og lokalafdelinger flere steder i landet
Samarbejde med advokater, herunder rådgivning via mail og telefon.. LAFS har ikke
mulighed for at yde økonomisk assistance til advokathjælp.
Samarbejder med kommuner, virksomheder, andre aktører, med udgangspunkt i
medlemmernes interesser
Tæt samarbejde med fagbevægelsen
Deltager i høringer, offentlige møder m.m. som har relevans for LAFS målgruppe
Er høringsberettiget og udarbejder høringssvar i forhold til relevant lovgivning
Arbejder for at forbedre og synliggøre mulighederne på det rummelige arbejdsmarked,
bl.a. via dialog med Folketingets politikere omkring relevante emner til gavn for LAFS
medlemsgruppe
Udgiver nyhedsbreve
Hjemmeside der løbende opdateres
Facebookside der er tilgængelig for LAFS medlemmer, og som administreres af frivillige
Et medlemskab af LAFS erstatter ikke det faglige medlemskab

Kort om fleksjob
Fleksjobreformen, som trådte i kraft 1. januar 2013, ændrer ikke på kriterierne for
tilkendelse af fleksjob. Det er fortsat et krav, at arbejdsevnen skal være væsentlig og
varigt nedsat, at du ikke kan arbejde på ordinære vilkår, og at alle andre muligheder har
været afprøvet.
Ansat i fleksjob før 1. januar 2013
Der sker ingen ændringer så længe du er ansat i det samme fleksjob, og der ikke sker
væsentlige ændringer. Din arbejdsgiver modtager refusion fra kommunen som hidtil.
Fleksjob efter 1. januar 2013
Fleksjob efter 1. januar 2013, her gælder de nye regler.
Hvis du bliver fyret, skifter fleksjob, eller ledig fra fleksjob på gammel ordning, vil du bliver
omfattet af ny ordning..
Løn fra arbejdsgiver
Arbejdsgiveren betaler løn for de effektive timer du arbejder. Hvis du er ansat på et
overenskomstdækket område, skal din løn, pension og arbejdsvilkår fastsættes efter de
kollektiv overenskomster, herunder sociale kapitler, lokalaftaler mv. På områder, der ikke
er dækket af overenskomst, bliver løn og arbejdsvilkår aftalt mellem dig og din
arbejdsgiver.
Flekslønstilskud fra kommunen
Du får løn for de effektive timer du arbejder hos din arbejdsgiver, og fleksløntilskud fra
kommunen for de resterende timer.
Ledighedsydelse
Gælder for alle der er visiteret til fleksjob både før og efter 1. januar 2013, og som står til
rådighed for et fleksjob.
Der findes 3 satser afhængig af forsørgelse forud for visitation til fleksjob, og om man er
forsørger / ikke forsørger.
Fleksydelse
Som fleksjobber har du mulighed for at gå på fleksydelse, når du når fleksydelses/efterlønsalderen, hvis du har betalt til fleksydelsesordningen. Hvis du ikke har betalt til
ordningen, og er ledig, kan du få ledighedsydelse på den høje sats i max 6 måneder,
derefter kommer du på ledighedsydelse på kontanthjælpssats, og skal stå til rådighed

frem til folkepensionsalderen. Der vil ske en vis modregning i fleksydelsen hvis du har
udbetalinger fra pensionsordninger.
Nye regler om førtidspension
Som udgangspunkt skal personer under 40 år ikke tilkendes førtidspension, men skal i
stedet tilbydes mindst et ressourceforløb, der skal tilrettelægges ud fra den konkrete
situation. Ressourceforløbet kan være på mellem 1 og 5 år med mulighed for forlængelse.
Er du over 40 år kan førtidspension kun tildeles efter, at du har deltaget i et
ressourceforløb af mindst 1 års varighed, og dette ikke har ført til, at du er kommet i
uddannelse eller arbejde.
Du får tilknyttet én fast sagsbehandler, som skal koordinere indsatsen.
”Ga

el førtidspe sio ” tilkendt før 2003. Kontakt sekretariatet.

Målgruppen for et ressourceforløb - Hvem er i målgruppen?
Målgruppen for ressourceforløb vil typisk være personer, der kommer fra kontanthjælp
eller sygedagpenge, og hvis arbejdsevne er så begrænset, at de er i risiko for at få tilkendt
førtidspension, hvis der ikke gøres en ekstra tværfaglig indsats, for at understøtte vejen
mod job eller uddannelse. Målgruppen kan også være personer, der ikke nødvendigvis har
en varig begrænsning i deres arbejdsevne, men aktuelt er udfordret af komplekse
problemer i form af fx helbredsproblemer, misbrug, sociale forhold mv., og derfor
vurderes ikke at kunne komme i job eller uddannelse på kort eller mellemlangt sigt.
Visitation til ressourceforløb vil altid bero på en konkret og individuel vurdering af den
enkeltes situation.
Visitation til ressourceforløb forudsætter, at borgeren har sammensatte, komplekse
problemer udover ledighed, som vil kræve en tværgående indsats i forhold til 1)
beskæftigelse/uddannelse, 2) det sociale område og/eller 3) sundhedsområdet.
Se hele ministeriets skrivelse om ressourceforløb:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162660
Bisidderordning
LAFS har en velfungerende bisidderordning som tilbydes de medlemmer, der har behov
for at have en bisidder med til møde med jobcentret m.m..
LAFS uddanner selv vores bisiddere blandt LAFS medlemmer. Ingen kommer ud som LAFS
– bisidder, før de har gennemgået LAFS bisidderuddannelse. Hvis du har brug for en
bisidder, skal du kontake LAFS sekretariat.
Vi opfordrer dig til at holde dig orienteret på LAFS hjemmeside og LAFS Facebookside.

