Muligheder ved rekruttering af
medarbejdere med et handicap

Indledning
Mange velkvalificerede personer med handicap
står i dag uden for arbejdsmarkedet. Der er derfor et stort uudnyttet potentiale for rekruttering
af mennesker, der kan bidrage til din virksomhed.
Med eller uden handicap har Danmark brug for
dygtige mennesker.
For mange virksomheder har det
allerede vist sig, at det både er
en menneskelig og økonomisk
styrke at rekruttere personer
med handicap. Der er gode
muligheder for at sikre støtte
til den ansatte, så de også kan
passe ind i netop din virksomhed.
Som virksomhed kan du med
hjælp fra jobcenteret tilbyde
en medarbejder med handicap
forskellige muligheder for støtte
og kompensering, så medarbejderen uhindret kan udføre
sine arbejdsopgaver hos jer.

I denne pjece finder
du information om:
• Personlig assistance
• Hjælpemidler til
arbejdspladsindretning
og arbejdsredskaber
• Isbryderordningen
• Mentor

Hvis du har behov for mere viden
om mulighederne for støtte til
medarbejdere med handicap,
kan du kontakte nøglepersonen
i din kommunes lokale jobcenter.
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Personlig assistance
i erhverv
Hvis en medarbejder møder barrierer i arbejdsopgaver på grund af et handicap, har du som arbejdsgiver mulighed for at give medarbejderen praktisk
hjælp eller særlig personlig støtte med ordningen
for personlig assistance. Ordningen kan også
kombineres med de øvrige muligheder for støtte.
Hvilke støttemuligheder
omfatter ordningen?
Hvis din medarbejder har et
fysisk handicap, kan en personlig
assistent hjælpe med praktisk
bistand, som fx specifikke løft,
sekretær- eller chaufførbistand
og korrekturlæsning.

Hvem er omfattet?
• Ansatte i ordinære job og
fleksjob

Er der tale om en medarbejder
med et psykisk eller kognitivt
handicap, kan der derimod være
behov for særlig personlig støtte,
såsom støtte til at skabe struktur,
overblik eller kvalitetssikring af
opgaver.

Omfang
Ved 37 timers ansættelse, kan en
medarbejder som udgangspunkt
få personlig assistance i op til
20 timer om ugen. I de særlige
tilfælde, hvor der er tale om flere
eller meget omfattende handicap,
kan man få assistance i op til fuld
tid, dvs. 37 timer ved 37 timers
ansættelse.

Den personlige assistent kan
også fungere som tolk, hvis medarbejderen har et tolkebehov,
fx på grund af et hørehandicap.
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• Selvstændige
• Personer, der deltager i virksomhedspraktik eller løntilskud efter
beskæftigelsesloven.

Ved deltidsansatte, delvis raskmeldte og fleksjobansatte, kan
man som udgangspunkt få
personlig assistance i op til
20/37-dele af den fremmødte
tid. Det vil være jobcentret i din
medarbejders bopælskommune,
som foretager en konkret vurdering af behov, samt hvorvidt der
kan bevilges personlig assistance.
Ansættelse og tilskud
Den personlige assistent kan fx
være en eller flere kollegaer, som
allerede er ansat i virksomheden.
Du kan også vælge at ansætte
en assistent i virksomheden,
rekvirere assistenten hos et vikarbureau eller rekvirere en tolk fra
et tolkekontor, hvis der er behov
for tolkning.
Du får som arbejdsgiver et tilskud til den personlige assistents
løn fra jobcentret i medarbejderens bopælskommune.

Eksempler på,
hvordan en personlig
assistent kan yde
støtte i jobbet
Per er pædagog og ordblind.
Han får personlig assistance
til at renskrive det, som han
har indtalt på sin diktafon i
forbindelse med den skriftlige
del af arbejdet. Den personlige assistent er en kollega,
som også er ansat som
pædagog.

”

Marcus er tømrer med
speciale i at lægge tag. Efter
en whiplashlæsion har han
nedsat kraft i venstre arm
og snurren i fingrene. En
personlig assistent hjælper
10 timer om ugen med at
bære værktøj og materialer
op på taget, og på den måde
kan Marcus fortsat klare jobbet.
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Hjælpemidler
- arbejdsredskaber
og arbejdspladsindretning
Hvis din medarbejder møder barrierer i
forbindelse med opgavevaretagelsen, kan
der søges om hjælpemidler hos jobcentret i
medarbejderens bopælskommune.
Hjælpemidler kan fx være
arbejdsredskaber, mindre arbejdspladsindretninger og undervisningsmaterialer, alt efter hvad
behovet er. Jobcentret betaler
hele udgiften til hjælpemidlet.
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Det vil være jobcentret i din
medarbejders bopælskommune,
der foretager en konkret vurdering af behov, samt hvorvidt der
kan bevilges et hjælpemiddel.

Eksempler på, hvordan hjælpemidler kan støtte
medarbejderen i jobbet
Anette har ADHD og arbejder
som kontorassistent. Hun er
bevilget IT-udstyr i form af en
digital kalender, som kan være
med til at strukturere hendes
arbejdsdag og en Time Timer,
der kan hjælpe hende med at
bevare koncentrationen i
forbindelse med at udføre
bestemte opgaver.

”

Jørn er kørestolsbruger og
arbejder som journalist hos et
reklamebureau. Hans kontor
ligger på 1. sal i en bygning, hvor
der ikke er elevator. Jobcentret
bevilger en trappelift til virksomheden, så Jørn kan komme til og
fra kontoret på 1. sal.
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Isbryderordningen
- løntilskud til
Eksempler på
anvendelse af
isbryderordningen

nyuddannede med
handicap

Eva er uddannet IT-supporter
og har en alvorlig synsnedsættelse. Efter et halvt års
ansættelse i isbryderordningen, bliver Eva en vigtig
medarbejder, og arbejdsgiver
vælger at fastansætte hende
i programmeringsafdelingen.
Eva har fået bevilget personlig assistance i 15 timer om
ugen til oplæsning af post,
samt til chaufførbistand rundt
til virksomhedens kunder.

Isbryderordningen er et særligt løntilskud til
nyuddannede med et handicap.
Ordningen betyder, at personen
i isbryderordningen arbejder i
din virksomhed til overenskomstmæssig løn. Jobcentret i isbryderens bopælskommune giver et
tilskud til lønnen på mellem 26,54
og 143,14 kr. i timen. Tilskuddet
forhandles mellem virksomheden
og jobcentret og afhænger af
isbryderens evner og forudsætninger for at deltage i arbejdet
i samme omfang som øvrige
ansatte i virksomheden.
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Ansættelse i isbryderordningen
kan vare op til ét år og kan
kombineres med en af de øvrige
kompenserende ordninger, fx
personlig assistance eller hjælpemidler, hvis dette er nødvendigt
for, at isbryderen kan varetage
sit job.
Ordningen har til formål at give
nyuddannede med et handicap
erhvervserfaring inden for det
fagområde, deres uddannelse

har kvalificeret dem til. Samtidig
får du som virksomhed mulighed
for at drage nytte af isbryderens
kompetencer under isbryderforløbet med mindre lønomkostninger
end normalt.
Hvis du ønsker at ansætte en
person med handicap i isbryderordningen i din virksomhed, kan
du kontakte dit lokale jobcenter
for at høre mere om muligheden.

”

En ulykke har medført, at
Susanne har spastisk lammelse
- mest i benene. Hun bliver
som nyuddannet pædagog
ansat i job med løntilskud
gennem isbryderordningen.
Der bevilges 10 timers
personlig assistance om ugen
til specifikke løfteopgaver.
Susanne bliver fastansat
efter et års ansættelse med
løntilskuddet.
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Mentorstøtte
Medarbejdere med
handicap kan tilknyttes
en mentor, når der for
en periode er behov
for særlig støtte for at
kunne udføre jobbet.
Mentoren er ofte en
kollega i virksomheden,
som frikøbes af
jobcentret i et antal
timer, men støtten kan
også rekvireres hos et
mentorkorps.

En mentor kan fx støtte din medarbejder til at fungere socialt på
arbejdspladsen. Mentoren kan
også yde støtte uden for arbejdstiden, hvis din medarbejder har
behov for særlig støtte i forbindelse med fx offentlig transport.
Det er dog ikke et krav, at man
har et handicap, for at få en
mentor.
Mentorstøtten er midlertidig i
op til 6 måneder. Tanken med
ordningen er, at mentoren understøtter, at der sker en udvikling
hos medarbejderen, således at
der med tiden ikke længere er
behov for mentorstøtten.
Kontakt dit lokale jobcenter
og forhør dig om mulighederne,
hvis du mener, at en mentor kan
være relevant for en af dine
medarbejdere.

Eksempel på, hvordan en mentor kan yde støtte
i forbindelse med job
Lise har et udviklingshandicap
og i nogle år har hun arbejdet på
et beskyttet værksted. Hun modtager førtidspension. Et lokalt
cafeteria kunne godt tænke sig
at ansætte Lise. Efter en praktikperiode på tre måneder, blev Lise
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ansat i job med løntilskud for førtidspensionister. For at give Lise
den nødvendige støtte under
skiftet til et ”rigtigt” job, blev en
medarbejder i cafeteriet frikøbt
fem timer hver uge for at være
mentor for Lise i de første måneder.
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Holmens Kanal 20
1060 København K
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