Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard
Hvidovre den 3. april 2020

Kære Peter
Hvad sker der for personer ansat på gammel ordning (før 1. januar 2013), hvis de
bliver afskediget pga. COVID-19 krisen?
Jeg skiver til dig på vegne af Landsforeningen af Fleks- og skånejobbere (LAFS), da vi har fået en del
henvendelser fra medlemmer der er ansat i fleksjob før 1. januar 2013 (ansat på gammel ordning).
Desværre er en del blevet opsagt pga. COVID-19 krisen, og nogle har også
fået oplyst, at de efter al sandsynlighed vil blive genansat i samme stilling,
når landet igen bliver lukket op, og vi kommer tilbage til normale
tilstande.
Og det er her problemet opstår, for når de er opsagt, men ikke midlertidig
hjemsendt, har de og LAFS fået oplyst, at de vil blive ansat på ny ordning –
hvilket for mange vil betyde stor lønnedgang, og ikke mindst meget stor
nedgang i pensionsindbetalingerne for den enkelte.
Da reformen blev indført pr. 1. januar 2013, var der ingen der kunne forudse,
at hele landet kom ud i sådan en krise, som vi er ramt af nu, hvor en del
desværre bliver afskediget, til trods for flere hjælpepakker.
Derfor vil LAFS anmode dig om at hjælpe den gruppe af fleksjobbere, som er
ansat på gammel ordning, og som er blevet fyret pga. COVID-19 krisen, og
som ansættes i deres gamle job igen efter krisens afslutning, genindtræder
i den gamle ordning, så de ikke rammes urimeligt hårdt, i en situation, som
hverken deres arbejdsgiver eller de selv har haft noget ansvar for.
LAFS anbefaler at der udarbejdes en tilføjelse til den nuværende lov, eller det
på anden måde sikres at de personer der pga. COVID-19 er blevet afskediget
og efterfølgende bliver genansat i samme stilling, ikke overgår til ny ordning.
Der er pt. ca. 35.000 personer ansat på gammel ordning, og hvor mange af
dem der er ramt af afskedigelse pga. COVID-19, har vi ikke på nuværende
tidspunkt nogen tal på.
Vi håber du vil tage positivt imod LAFS henvendelse, og glæder os til at høre fra dig snarest.
På LAFS vegne
Merete Hornecker
Formand

