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Mange tak for dit brev.
Regeringen er meget optaget af, hvad vi kan gøre for at undgå, at borgere mister
deres job samt at hjælpe dem, der desværre allerede er blevet afskediget.
Det er vigtigt, at vi gør hvad vi kan for at sikre, at der ikke er borgere, der kommer
i klemme som følge af krisen. Derfor forholder vi også løbende til behovet for nye
tiltag.
Fleksjobansatte er i lighed med ordinært ansatte omfattet af reglerne om arbejdsfordeling og lønkompensation. Således kan borgere ansat i fleksjob hjemsendes midlertidigt og fastholde eksisterende løn- og ansættelsesvilkår. Disse borgere er fortsat ansat i fleksjobbet og overgår således ikke til ny ordning.
Det er beklageligt, at der er virksomheder, der har følt sig nødsaget til at afskedige
medarbejdere på trods af regeringens tiltag for at undgå dette.
Medarbejdere der er blevet opsagt fx som følge af COVID-19 vil i forbindelse med
en ny ansættelse skulle forhandle løn- og ansættelsesvilkår på ny. Det gælder også
ved ansættelse på en virksomhed, som vedkommende tidligere har været ansat på.
For så vidt angår borgere, der tidligere har været ansat i fleksjob på gammel ordning, gælder, at borgeren ansættes på ny ordning, dvs. efter reglerne for fleksjobordningen fra 2013.
Det skyldes, at der er tale om et nyt fleksjob, hvis den pågældende er ophørt i et
fleksjob på grund af kontraktens ophør, afskedigelse eller opsigelse.
De afskedigede fleksjobansatte vil fortsat være visiteret til fleksjobordningen og vil
være sikret et forsørgelsesgrundlag gennem ledighedsydelse, indtil de igen kan ansættes i fleksjob.
Jeg er meget opmærksom på, at den nuværende situation skaber stor usikkerhed
blandt fleksjobansatte og deres arbejdsgivere. Og jeg er optaget af, at vi passer på
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alle borgere i fleksjobordningen uanset om man er på ledighedsydelse, ny eller
gammel ordning.
Regeringen forsøger løbende at håndtere de udfordringer, der opstår som følge af
omstændighederne omkring COVID-19, så vi undgår at udsatte borgere mister fodfæstet på arbejdsmarkedet.
Denne problemstilling vil således indgå i regeringens videre overvejelser.

Venlig hilsen

Peter Hummelgaard
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