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Det behøver ikke kræve alverden af din 
virksomhed at fastholde, eller ansætte, en 
medarbejder, der har en begrænsning i ar-
bejdsevnen. Jobcentret tilbyder forskellige 
hjælpemidler eller ordninger, hvis din virk-
somhed har en medarbejder ansat, som har 
brug for ekstra hjælp til arbejdet, på grund 
af en nedsat fysisk eller psykisk funktions-
evne.

Jobcentret kan tillige tilbyde en mentor-ord-
ning ved ansættelse af en medarbejder, som 
kræver en ekstra ordinær introduktion, ty-
pisk som følge af en længere periode væk 
fra arbejdsmarkedet.

Jobcentret kan tilvejebringe den nødvendige 
rådgivning og hjælp, samt koordinere ind-
satsen på din virksomhed.

Tilskud til 
introduktion og 
fastholdelse
mentor, 
hjælpemidler og 
personlig assistance

• Din medarbejder får mulighed for at fun-
gere i et job, på trods af nedsat arbejds-
evne, eller manglende erhvervserfaring

• Hjælpeordningerne er med til at øge ud-
buddet af arbejdskraft til din virksom-
hed.

Fordelene er 

• Kontakt Jobcenter Hedensted og hør 
mere om mulighederne for tillægsydelser 
til din medarbejder. Du kan ringe på te-
lefon 79 75 54 00, eller sende en e-mail 
til jobcenter@hedensted.dk

Sådan gør du

Vend siden for oplysninger om:

Mentor, hjælpemidler  og personlig assistance.
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Hjælpemidler

Jobcentret yder tilskud til arbejdsredskaber 
og indretning af arbejdsplads. Det kan være 
undervisningsmateriale, kortvarige kurser, 
værktøj, mindre arbejdsmaskiner til person-
lig brug, sænkning af gulve eller installation 
af ramper.

Det er en forudsætning, at hjælpen kom-
penserer for medarbejderens begrænsning 
i arbejdsevnen. Begrænsningerne kan være 
af fysisk eller psykisk karakter.

Personlig assistance

Personlig assistance anvendes til medarbej-
dere, som på grund af en alvorlig funktions-
nedsættelse har brug for personlig hjælp til 
de opgaver i arbejdet, som de ikke længere 
magter. Den personlige assistent kan hjælpe 
medarbejderen i op til 20 timer pr. uge. Din 
virksomhed kan enten vælge at ansætte 
en udefrakommende person, eller frikøbe 
en kollega til at fungere som personlig as-
sistent. 

Din virksomhed aflønner den personlige as-
sistent, og modtager derefter løntilskud fra 
Jobcentret. Løntilskuddet svarer til timeløns-
satsen for studentermedhjælp. I særlige 
tilfælde kan tilskuddet modsvare den over-
enskomstmæssige løn for det pågældende 
arbejde, for eksempel ved ansættelse af en 
tegnsprogstolk.

For at få tilskud skal udgiften være en nød-
vendig følge af en nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne, eller indgå som et tilbud om 
vejledning og opkvalificering.

Mentor

Mentorordningen kan anvendes ved ordi-
nær ansættelse, ansættelse i løntilskud og 
til personer i løntilskud eller fleksjob. Ord-
ningen bruges typisk, når en ansøger ikke 
har haft tilknytning til arbejdsmarkedet i en 
længere periode.

Ved frikøb af en medarbejder, der skal fun-
gere som mentor, bevilger Jobcentret støtte 
til dækning af lønomkostningerne, ud fra en 
individuel vurdering af den enkelte persons 
behov for introduktion og oplæring.

Etablering af en mentorordning forudsætter, 
at mentoren har afgørende betydning for, at 
medarbejderen kan fastholdes på arbejds-
markedet.




