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Vejledning om  

Fleksjob 

- Borger 

           

Norddjurs   
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HUSK 
 

Du skal altid kontak-
te din sagsbehandler, 

når du starter eller 
stopper i et job. 

Når du er godkendt til fleksjob er 

der nogle forhold og regler som er 
vigtige for dig at kende til.  

 

Det vil vi informere om i denne  
folder. 
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DU KAN FÅ LEDIGHEDSYDELSE 

 

 Når du er ledig og står til rådighed for fleksjob. 

 Under ferie, både som ledig og i fleksjob, hvis rette er optjent. 

 Under sygdom og barsel. 

 Når du bor og opholder dig i Danmark. 

 

Hvis du bliver ledig, skal du kontakte din sagsbehandler i jobcentret     
SENEST på den 1. ledighedsdag. 

 

Hvis du bliver syg, skal du kontakte din sagsbehandler i jobcentret, sam-
me dag. 

 

Hvis du skal på barsel, kan du få le-

dighedsydelse i samme omfang som 
barselsloven giver ret til barselsdag-

penge. Det er vigtigt, at du giver be-
sked til din sagsbehandler så snart du 

ved, hvornår din barsel starter. 

 

Ledighedsydelse ophører ved udgan-

gen af den måned, hvori du opnår 
folkepensionsalderen.  

 

 

 

NÅR DU ER LEDIG 

HUSK 
 

Du skal altid kon-
takte din sagsbe-

handler — før du 

kan få ledigheds-
ydelse. 
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HVOR MEGET KAN DU FÅ I LEDIGHEDSYDELSE 

 

Der findes 3 satser på ledighedsydelse. 

 89% af arbejdsløshedsdagpengesatsen - høj ledighedsydelse. 

 Kontanthjælpsniveau - som forsørger. 

 Kontanthjælpsniveau - som ej forsørger. 

 

Du har ret til høj ledighedsydelse, når du på godkendelsesdagen kommer 

fra syge-/barselsdagpenge, revalidering, ordinært job. 

 

Hvis du kommer fra kontanthjælp, ressourceforløbsydelse eller selvforsør-
gelse (ingen ydelse) har du ret til ledighedsydelse på kontanthjælpsni-

veau. For at opnå ret til at modtage den højere sats på 89% af arbejdsløs-
hedsdagpengene skal du have været ansat i fleksjob i 9 måneder indenfor 
de seneste 18 måneder. 

 

Når du har modtaget ledighedsydelse i sammenlagt 6 måneder efter at du 

har nået din fleksydelsesalder (efterlønsalderen), har du kun ret til ledig-
hedsydelse på kontanthjælpsniveau. 

 

Du skal betale skat og ATP af din ledighedsydelse. 

 

Ledighedsydelse bliver udbetalt månedsvis bagud og sættes ind på din 
NemKonto den sidste bankdag i måneden. 

 

Ledighedsydelse udbetales 5 dage om ugen. 



6 

SKAL INDTÆGTER OG FORMUE MODREGNES I LEDIGHEDSYDELSEN 

 Din ægtefælles indtægt har ingen betydning for beregningen af din le-

dighedsydelse.  

 Dine formueforhold har heller ikke betydning for ledighedsydelse. 

 Du har pligt til at fortælle os om alle dine indtægter, herunder løn, fe-
riepenge, pensioner, selvstændig bibeskæftigelse m.v. Når vi har fået 

oplysninger om dine indtægter, kan vi fortælle hvilke indtægter der 
skal modregnes og med hvor meget. F.eks. Bliver arbejdsindtægter un-
der kr. 15.401 (2022) modregnet med 30 %, og indtægter som ligger 

over modregnes med 55 % i din ledighedsydelse. Selvom du ikke har 
fået et job godkendt som fleksjob, kan det altså godt svare sig at tage 

jobbet. 

FERIE MED LEDIGHEDSYDELSE 

 Retten til ferie med ledighedsydelse, optjenes efter ferielovens prin-

cip om samtidsferie, dvs. du først optjener ret til ledighedsydelse un-
der ferie, fra den dag du starter på ledighedsydelse. 

 Når du modtager ledighedsydelse, skal din sagsbehandler godkende 
din ferie 

 Du skal derfor søge om ferien se-
nest 14 dage før din ferie begynder, 
ellers kan du miste retten til ledig-

hedsydelse under ferien.  

 Du kan dog tidligst få ledigheds-

ydelse under ferie, fra den dag 
hvor du har oplyst om ferien. 

 Optjente feriepenge, skal de bru-
ges først, enten sammen med sup-
plerende ledighedsydelse eller som 

hele feriedage, hvis feriepengebe-
løbet overstiger ledighedsydelse-

satsen.  

Ferie skal med-
deles   

SENEST 14 dage 
før ferien på-

begyndes 
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HUSK 
 

DU HAR  
OPLYSNINGSPLIGT 

HVILKE ØVRIGE FORHOLD HAR DU PLIGT TIL AT OPLYSE OM 

 

Når du får ledighedsydelse, har du pligt til straks at oplyse os om ændrin-

ger i dine forhold, der kan have betydning for ledighedsydelsen. 

Du skal altid oplyse når du: 

 Begynder at arbejde. 

 Stopper med at arbejde. 

 Bliver syg.  

 Overgår til fleksydelse (efterløn). 

 Får udbetalt pensioner/erstatninger. 

 Har selvstændig bibeskæftigelse. 

 Flytter til en anden kommune. 

 Bliver fængslet. 

 Overgår til senior– eller førtidspension eller bliver folkepensionist 
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DU KAN MISTE RETTEN TIL LEDIGHEDSYDELSE DELVIST 

 Hvis du uden gyldig grund, afviser eller opsiger dit fleksjob - så mister 
du retten i 3 uger 

 Hvis du uden rimelig grund, afviser eller ophører i tilbud - Så mister 
du retten i 3 uger. 

 Hvis du ikke lægger dit CV rettidigt på Jobnet.dk - så mister du retten 
indtil det er lagt ind. 

 Hvis du udebliver fra en samtale på jobcentret - så mister du retten 
til ledighedsydelse, indtil du henvender dig til din sagsbehandler. 

 Hvis du udebliver fra et tilbud uden grund - så mister du retten til le-

dighedsydelse, indtil du henvender dig til din sagsbehandler. 

 

DU KAN MISTE RETTEN TIL LEDIGHEDSYDELSE  HELT 

 Hvis du ikke står til rådighed og er aktiv jobsøgende. 

 Hvis du bliver selvforskyldt ledig, 2 gange indenfor 12 måneder. 

 Hvis du bliver fængslet 

 Hvis du udvandrer 

 Hvis du ikke længere kan anses for at have varigt og væsentligt ned-
sat arbejdsevne.  

Hvis du har mistet retten til ledighedsydelse, skal du have været i fleksjob 

i 9 måneder indenfor de seneste 18 måneder for at igen at få ret til ledig-
hedsydelse. 

 

FLEKSYDELSE (EFTERLØN) 

Hvis du er med i fleksydelsesordningen og du vælger at overgå til fleks-
ydelse, mister du retten til fleksjob. Du kan kontakte Udbetaling Danmark 
tlf. 70 12 80 82 eller på www.borger.dk 
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HVORNÅR KAN DU FÅ FLEKSLØNTILSKUD 

Når du er ansat i et fleksjob, kan du få fleksløntilskud som et tilskud til 

din løn. 

Har du ingen lønudbetaling for en hel eller delvis lønperiode, kan der IK-

KE udbetales fleksløntilskud.  

 

HVOR MEGET KAN DU FÅ I FLESKLØNTILSKUD 

 Udgangspunktet for tilskudsberegningen er på kr. 18.964 (2022). 

 Dit flekslønstilskud beregnes ud fra din egen indtægt.  

 Din egen indtægt og tilskuddet kan tilsammen ikke overstige, det du 

kunne få i løn på fuldtid i det aktuelle job (lønloft). 

 Beregningen af flekslønstilskuddet sker på baggrund af dine indtæg-
ter fra den forudgående måned. Det vil sige, at flekslønstilskuddet 

for april er lavet med udgangspunkt i dine indtægter for marts . 

 

HVILKE FORHOLD HAR DU PLIGT TIL AT OPLYSE OM 

Når du får fleksløntilskud, har du pligt til straks at oplyser os om: 

 Lønstigninger og bonus 

 Ferietillæg eller pension 

 Ferieafholdelse/fri for egen regning 

 Feriepenge/ledighedsydelse under ferie. 

 Stopper i fleksjobbet. 

 Syge– og barselsdagpenge (du skal altid sygemelde dig til arbejdsgi-
ver, som så indberetter på www.virk.dk.) 

 Starter selvstændig bibeskæftigelse/opretter CVR nr. 

 Får andre udbetalinger, som kan have indflydelse på tilskuddet 

 

Hvis du ikke oplyser om ændringerne, kan det føre til tilbagebetaling el-

ler fremadrettet regulering af flekslønskuddet. 

NÅR DU HAR FÅET 
FLEKSJOB 

ER DU I TVIVL 
SÅ KONTAKT 
DIN SAGSBE-

HANDLER 



10 

HVIS DU HAR OPTJENT FERIEPENGE 

Feriepenge indgår som indtægt i stedet for løn i en ferieperiode. Det vil 
sige, at hvis du f.eks. Har både løn og feriepenge, indgår begge dele i 
beregningen af dit fleksløntilskud. 

Du skal huske at søge om dine feriepenge hos FerieKonto. 

 
 

HVIS DU HAR FERIE MED LØN 

Hvis du har optjent ferie med løn, vil du modtage løn og fleksløntilskud, 

som du plejer. 

Du aftaler din ferie med din arbejdsgiver, og skal derfor ikke søge ferie 
hos kommunen.  

 

HVIS DU IKKE HAR OPTJENT FERIEPENGE ELLER FERIE  MED LØN 

Du optjener ret til ferie med ydelse fra den dag du bliver visiteret, der 

optjenes 2,08 dag pr. mdr. efter reglerne i ferielovens princip om sam-
tidsferie. 

Har du ikke optjent feriepenge eller ferie med løn, har du mulighed for 

af søge ledighedsydelse under ferie 

Du skal søge om ledighedsydelse under ferie, senest 14 dage inden din 
ferie begynder, ellers kan du miste retten til det, du kan dog tidligst få 

ledighedsydelse fra den dag, hvor du oplyser om ferien til din sagsbe-
handler. 

En ferieuge er altid 5 dage uanset, hvor mange dage om ugen du arbej-

der. Det vil sige, hvis du normalt møder på arbejde mandag og tirsdag og 
du skal holde 3 ugers sommerferie, så udbetales der ledighedsydelse un-

der ferie i 15 dage, idet man også holder ferie på arbejdsfrie dage. 

Du kan ikke modtage ledighedsydelse og fleksløntilskud for de samme 
dage. 

 

HVAD GØR JEG, HVIS ARBEJDSPLADSEN HOLDER TVUNGEN FERIE 

Du skal være opmærksom på om din arbejdsplads har perioder med 

tvungen ferie, således at du kan gemme ferieret til disse dage. Hvis du 
allerede har brugt al din ferieret, har du ikke ret til hverken ledigheds-

ydelse eller fleksløntilskud. 
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OPLYSNINGSPLIGT  

Norddjurs Kommune sammenkører elektroniske oplysninger fra forskelli-

ge IT systemer. Det gør vi for at kontrollere, om betingelserne for at ud-

betale ydelser er opfyldt. Du skal være opmærksom på at du stadig har 

oplysningspligt til din sagsbehandler. Hvis du har undladt eller afgivet 

urigtige oplysninger, kan det medføre, at du får et krav om tilbagebeta-

ling eller at der sker regulering i din fremadrettede ydelse. 

 

AFGØRELSER 

Når Kommunen har truffet en beslutning, har du ret til en afgørelse. Den 

kan både være skriftlig eller mundtlig og indeholder en begrundelse for 

afgørelsen. 

 

VIL DU KLAGE 

Du kan klage over vores afgørelse, du skal gøre det senest 4 uger efter 

du har modtaget afgørelsen. Når vi modtager din klage, genvurderer vi 

sagen og hvis vi fastholder afgørelsen bliver den sendt til Ankestyrelsen, 

som så træffer endelig afgørelse i sagen. Hvis vi giver dig medhold i kla-

gen, laver vi en ny afgørelse til dig. 

 

 

HUSK  
 

AT KIGGE I DIN 
DIGITALE POST-

KASSE HVER 
DAG 
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NYTTIGE HJEMMESIDER 

www.borger.dk  - Indgang til det offentlige 

www.jobnet.dk - Her kan du oprette dit CV og se ledige stillinger 

 

 

 

KONTAKTOPLYSNINGER 

 

NORDDJURS KOMMUNE 

Torvet 3 

8500 Grenaa 

 

Telefon: 89 59 10 00  
 

Mandag - onsdag  10:00–15:00  

Torsdag    10:00-17:00 

Fredag    10:00-12:00 

 

E-mail:           jobcenter@norddjurs.dk 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Norddjurs   
September 2022 


