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FORORD
Dette dokument indeholder en overordnet beskrivelse af de vigtigste
indsatser som Jobcenter Tårnby tilbyder virksomhederne, I lyset af
Covid-19 krisen vil der blive iværksat en ekstra kampagne for at sikre,
at alle virksomheder kender vores ydelser. Nærvende dokument vil
blive tilgængeligt via hjemmesiden og via brev i alle virksomheders Eboks i Tårnby og Dragør Kommune.
17 maj 2020

Virksomhedsservice. Tårnby jobcenter.
Amager Strandvej 350, 2770 Kastrup
Hotline +45 2428 4100 eller mail: Virksomhedsservice@taarnby.dk
Ved sygefravær Hotline +45 2179 4408.

1

INDSATSER FOR VIRKSOMHEDERNE I LYSET AF COVID-19

KAPITEL 1 FASTHOLDELSE OG UDDANNELSE
Hvis du ønsker så vidt muligt at fastholde medarbejdere, således at de er klar når aktiviteten går
op igen

KAPITEL 2 NEDGANG I AKTIVITETER SAMT REDUKTION.
Er beslutningen taget i forhold til reduktioner i medarbejderstaben, så er det dette kapitel hvor vi
dykker ned i hvilke assistance muligheder vi har for at afbøde konsekvenserne

KAPITEL 3 REKRUTTERING AF MEDARBEJDERE.
Når tidspunktet for opnormering igen opstår, eller lige præcist dit område er i vækst, så er det her
du skal søge

KAPITEL 4 SYGEDAGPENGE
Hjælpemuligheder for sygdomsramte medarbejdere, samt støtte ordninger for mere udsatte
borgere på arbejdsmarkedet.

KAPITEL 5
Generelle samarbejdsområder mellem Virksomhedsservice og virksomheder
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FASTHOLDELSE
NÅR DU SOM VIRKSOMHED HAR BRUG FOR HJÆLP TIL AT
FASTHOLDE ELLER OPKVALIFICERE DINE MEDARBEJDERE
Hvis du som virksomhed i
Tårnby/Dragør kommune har brug for
hjælp til fastholdelse eller
opkvalificering af en medarbejder,
eller en gruppe af medarbejdere, så
har vi en række tilbud, du kan benytte
dig af. I Virksomhedsservice
Tårnby/Dragør arbejder vi
professionelt med at hjælpe dig som
virksomhed. Vi tilbyder dig sparring i
forhold at få det samlede
ressourceoverblik og kommer med
bud på, hvilke initiativer og
muligheder der findes for netop din
virksomhed.

Formålet med at tale om fastholdelse eller opkvalificering, handler om hvordan du bevarer dine
medarbejdere når arbejdsmarkedet er uforudsigeligt eller du som virksomhed har brug for en mere
fleksibel medarbejdersammensætning og/eller medarbejdere med nye kompetencer.
Benyt vores tilbud
Kontakt Virksomhedsservice for Tårnby/Dragør, hvis du vil høre mere om netop din virksomheds
muligheder for at gøre brug af de forskellige tilbud der findes i forbindelse med fastholdelse eller
opkvalificering.
Afdækning af kompetencer
Når der er overensstemmelse mellem de kompetencer, du har, og de kompetencer der er behov
for i din virksomhed, skaber du det bedst mulige rum for din virksomheds udvikling eller tilpasning
til markedet. I første omgang er målet derfor at kende til virksomhedens eksisterende kompetencer
samt behovet for nye kompetencer således at din virksomhed hele tiden kan agere agilt ift.
ændrede markedsbehov.
Afdækning af aktivitetsniveau
Som virksomhed kender du din virksomheds aktivitetsniveau, du ved hvem der er dine kunder og
hvad de efterspørger, i hvilket omfang - måske hvornår - der efterspørges samt hvilke
medarbejdere der kan løse de forskellige opgaver. Du ved hvilke funktioner der fylder allermest og
skaber størst værdi for virksomheden. Målet er at kende din virksomheds nøgleaktiviteter for blandt
andet at kunne tilpasse og justerer kompetencer, ressourcebehov ift. virksomhedens samlede
aktivitetsniveau.
Identifikation af fremtidigt behov for kompetencer
Det er ingen der med sikkerhed ved hvilke kompetencer der bliver behov for på fremtidens
arbejdsmarked. Et godt udgangspunkt for din virksomhed er, at kende virksomhedens
kompetencer, aktivitetsniveau, koblet til den viden du allerede har om aftræk/afsætning af
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virksomhedens vare/ydelser/services i nærmeste fremtid. Målet med at identificere virksomhedens
behov for fremtidige kompetencer er evt. at kunne opkvalificere eksisterende medarbejdere.
Gap-analyse og forslag til løsning
Formålet med at gennemføre en GAP-analyse, er at hjælpe dig som virksomhed med at
identificere de kompetencemæssige huller, du som virksomhedsleder/ledelse har. I
Virksomhedsservice vil vi gerne yde sparring i forhold til at få afdækket, hvilke kompetencer du har,
og hvilke nuværende og fremtidige kompetencer din virksomhed får behov for. Målet er at du som
virksomhed får et klart billede af hvilke kompetencer du fremadrettet har brug for at opkvalificere
og fastholde.
Ud fra din GAP-analyse er det muligt at, udarbejde en uddannelsesplan som kan om fatte alt fra
deleordninger af jobjunktioner til andre støtteordninger. I Virksomhedsservice råder og vejleder vi
om ansøgninger til støtteordninger og/eller forskellige uddannelsesfonde.
Når afdækning af kompetencer og identificering af behovet for nye/anderledes kompetencer på din
virksomhed er på plads, så vil vi som virksomhedskonsulenter have mulighed for at hjælpe dig
med en lang række af indsatser.
Vores standard værktøjer til det er:
Jobrotation:
Med jobrotationsordningen kan virksomheden sende medarbejdere på efteruddannelse, mens
vikarer klarer arbejdet i uddannelsesperioden. Jobcentret og virksomheden samarbejder om at
tilrettelægge forløbet, og jobcentret hjælper med at finde relevante vikarer.
Voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse (VEU)
VEU kan være et godt værktøj i forbindelse med
større afskedigelser, da det kan bygge bro for den
afskedigede til enten at komme tilbage til
virksomheden, eller få en god start til det næste
job.
VEU-godtgørelse gør det økonomisk muligt at
opkvalificere medarbejdere gennem deltagelse i
erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.
Godtgørelsen gælder alle medarbejdere, der
højst har
erhvervsuddannelsesniveau. Særlig VEU består
af en række tiltag som kan kombineres på
forskellig vis. Vi yder den fornødne vejledning når
elementerne skal kombineres, men eksempler
kan ses her:
Voksenlærling
Med voksenlærlingeordningen kan I oprette lærlingepladser med tilskud til ledige og ikke-faglærte
ansatte over 25 år. Brug ordningen og få en voksen medarbejder, som ofte har en del
erhvervserfaring og er klar til et større ansvar fra første færd.
Arbejdsfordeling
Hvis en virksomhed i en periode ikke har opgaver nok til at beskæftige alle ansatte, men ønsker at
undgå afskedigelser, kan ordningen om arbejdsfordeling være en god mulighed for både
virksomhed og medarbejdere. Arbejdsfordeling betyder, at medarbejdernes aftalte arbejdstid
nedsættes i en periode. Medarbejdere, der er dagpengeberettigede medlemmer af en a-kasse, kan
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modtage supplerende dagpenge for den tid, de ikke arbejder.
Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)
Virksomheder, der ønsker at opkvalificere ufaglærte medarbejdere eller udefrakommende ledige
over 25 år til erhvervsuddannelsesniveau, kan sammen med medarbejderen eller den ledige
kontakte den relevante erhvervsskole og få lagt en uddannelsesplan for et EUV-forløb.
Forberedende voksenundervisning (FVU)
FVU er et uddannelsestilbud for alle medarbejdere over 18 år, der gerne vil forbedre deres læse-,
skrive- og regnekundskaber. Formålet er at styrke dem i deres daglige arbejde eller forberede dem
på deltagelse i efteruddannelse - eksempelvis AMU-kurser eller erhvervsuddannelse
for voksne (EUV). FVU kan fx indgå som jobrotation, hvis det er som forberedende undervisning i
forhold til en erhvervsuddannelse for voksne.
Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)
Medarbejdere kan få Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) til dækning af tabt
arbejdsfortjeneste. Der kan være krav til forudgående beskæftigelse afhængig af uddannelsen, der
vælges - se mere på www.svu.dk. Forudsætningen er, at de deltager i forberedende
voksenundervisning (FVU), almen voksenuddannelse (AVU), gymnasial uddannelse eller
videregående uddannelse i arbejdstiden. SVU kan alternativt udbetales til virksomheden som
refusion, hvis virksomheden udbetaler den sædvanlige løn til sin medarbejder under uddannelsen.
Ordblindeundervisning (OBU)
Med OBU kan en ordblind medarbejder dog hurtigt blive bedre til at læse, skrive og forstå tekster
samt få hjælp til at bruge relevante it-værktøjer som fx talegenkendelse og tekstscannere.
Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne
Hvis du driver selvstændig virksomhed, kan du søge om tilskud, hvis du har en varig og væsentligt
nedsat arbejdsevne i forhold til arbejdet i virksomheden.
Assistance ved større afskedigelser:
Hvis en virksomhed er nødt til at foretage større afskedigelser, kan jobcentret tilbyde hjælp til at få
det bedste ud af situationen - både for virksomheden og medarbejderne. Virksomheder med mere
end 20 ansatte er forpligtet til at varsle større afskedigelser til det relevante arbejdsmarkedskontor i
Roskilde, Odense eller Ålborg. Dvs. når mindst 10 afskediges i virksomheder, som beskæftiger
mellem 20-100 medarbejdere. Eller hvis mindst 10 procent afskediges i virksomheder, der
beskæftiger mellem 100 og 300 medarbejdere, samt når mindst 30 afskediges i virksomheder, der
beskæftiger mindst 300 medarbejdere.
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NEDGANG I AKTIVITETER SAMT
REDUKTION
Har din virksomhed erkendt at der
ikke en vej uden om reduktioner i
medarbejderstaben på baggrund af
nedgang i aktiviteter, og fastholdelse
ikke kan dække behovet, så har vi
nogle muligheder for at afbøde
konsekvenserne.
Særligt i forhold til massefyringer er
der muligheder for at jobcentret kan
træde til allerede i en
fritstillingsperiode indtil fratrædelsen
åbner op for det almindelige
dagpengesystem.
Vi arbejder med en indsatsmodel der
består af en række aktiviteter, der
fokuserer på at løfte den afskedigede
videre mod næste job, samt at
understøtte en CSR politik og image
bevarelse.
Modellen er opdelt i faser, der overordnet handler om afdækning af handlemuligheder inden for
systemet, hjælp til den ledige omkring kompetencer og mål, samt etablere vejen mod næste job
eller uddannelse. Tidsfrister er at der skal ansøges og etableres en indsats senest ved
fratrædelsen, men de bedste resultater opnås hvis vi starter allerede i tiden lige efter opsigelsen.
Ved at starte arbejdet tidligt kan der aktiveres værktøjer som VEU, som kan sikre at en videre
uddannelse etableres. Der kan kun søges VEU inden fratrædelsen.
Første fase i modellen er handler om at
sikre at vi både møder virksomhedens
behov og støtter den opsagte i den videre
proces mod et andet job

De efterfølgende trin er mere fokuseret på
den opsagte, og sigter på at den opsagte
får bedst mulig hjælp i forhold til
vedkommendes mål. Eksempelvis
uddannelse, opkvalificering eller direkte i
andet job.
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I forbindelse med denne model har vi følgende standard ydelser, som vi kan bringe i spil efter
behov og som kan give mening i den givne situation.
Assistance ved større afskedigelser:
Hvis en virksomhed er nødt til at foretage større afskedigelser, kan jobcentret tilbyde hjælp til at få
det bedste ud af situationen - både for virksomheden og medarbejderne. Virksomheder med mere
end 20 ansatte er forpligtet til at varsle større afskedigelser til det relevante arbejdsmarkedskontor i
Roskilde, Odense eller Ålborg. Dvs. når mindst 10 afskediges i virksomheder, som beskæftiger
mellem 20-100 medarbejdere. Eller hvis mindst 10 procent afskediges i virksomheder, der
beskæftiger mellem 100 og 300 medarbejdere, samt når mindst 30 afskediges i virksomheder, der
beskæftiger mindst 300 medarbejdere.
Voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse (VEU)
VEU kan være et godt værktøj i forbindelse med
større afskedigelser, da det kan bygge bro for
den afskedigede til enten at komme tilbage til
virksomheden, eller få en god start til det næste
job.
VEU-godtgørelse gør det økonomisk muligt at
opkvalificere medarbejdere gennem deltagelse i
erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.
Godtgørelsen gælder alle medarbejdere, der
højst har
erhvervsuddannelsesniveau. Særlig VEU består
af en række tiltag som kan kombineres på
forskellig vis. Vi yder den fornødne vejledning når
elementerne skal kombineres, men eksempler
kan ses her:
Voksenlærling
Med voksenlærlingeordningen kan I oprette lærlingepladser med tilskud til ledige og ikke-faglærte
ansatte over 25 år. Brug ordningen og få en voksen medarbejder, som ofte har en del
erhvervserfaring og er klar til et større ansvar fra første færd.
Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)
Virksomheder, der ønsker at opkvalificere ufaglærte medarbejdere eller udefrakommende ledige
over 25 år til erhvervsuddannelsesniveau, kan sammen med medarbejderen eller den ledige
kontakte den relevante erhvervsskole og få lagt en uddannelsesplan for et EUV-forløb.
Forberedende voksenundervisning (FVU)
FVU er et uddannelsestilbud for alle medarbejdere over 18 år, der gerne vil forbedre deres læse-,
skrive- og regnekundskaber. Formålet er at styrke dem i deres daglige arbejde eller forberede dem
på deltagelse i efteruddannelse - eksempelvis AMU-kurser eller erhvervsuddannelse
for voksne (EUV). FVU kan fx indgå som jobrotation, hvis det er som forberedende undervisning i
forhold til en erhvervsuddannelse for voksne.
Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)
Medarbejdere kan få Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) til dækning af tabt
arbejdsfortjeneste. Der kan være krav til forudgående beskæftigelse afhængig af uddannelsen, der
vælges - se mere på www.svu.dk. Forudsætningen er, at de deltager i forberedende
voksenundervisning (FVU), almen voksenuddannelse (AVU), gymnasial uddannelse eller
videregående uddannelse i arbejdstiden. SVU kan alternativt udbetales til virksomheden som
refusion, hvis virksomheden udbetaler den sædvanlige løn til sin medarbejder under uddannelsen.
Virksomhedsservice. Tårnby jobcenter.
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Jobnet
Eksponering af den opsagte medarbejders CV til andre virksomheder
Seniorjob i kommunen
En kommunal virksomhed kan ansætte en person, der er bosiddende i kommunen og skal på
efterløn inden for 5 år fra det tidspunkt, hvor dagpengeretten udløber, i et seniorjob.
Virksomhedspraktik:
Virksomheder kan få en ledig i virksomhedspraktik uden lønudgift og give den
ledige mulighed for at afprøve/styrke sine kompetencer eller blive afklaret i forhold
til valg af uddannelse.
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REKRUTTERING AF MEDARBEJDERE
Når din virksomhed er klar til at
udvide medarbejderstaben efter
Covid-19 er det den mere normale
virksomhedsservice tilgang der
kommer i spil. Det vil sige at
Virksomhedsservice løbende har
kontakt til alle virksomhederne i
lokalområdet for at afdække
opståede behov og se om vi kan lave
en hurtig indsats der kan skaffe de
rigtige medarbejdere. Vi medvirker
også til at formulere et opslag og
laver en udsøgning af kandidater i
både egen database og i andre
kommuners baser, for at finde
egnede emner som matcher
behovet.
Er der særlige vanskeligheder med
at skaffe den kvalificerede arbejdskraft, har vi også mulighed for at støtte nødvendig opkvalificering
gennem en række ordninger, som Virksomhedspraktikker, løntilskud, kurser m.m.
Som tillæg til ovenstående er vi også behjælpelige med at etablere kontakt imellem virksomheder
der gerne vil ansætte fleksjobbere og andre der måtte have lidt større udfordringer med at komme
ind på arbejdsmarkedet.
I forbindelse med rekruttering råder vi over følgende standardydelser.
Voksenlærling
Med voksenlærlingeordningen kan I oprette lærlingepladser med tilskud til ledige og ikke-faglærte
ansatte over 25 år. Brug ordningen og få en voksen medarbejder, som ofte har en del
erhvervserfaring og er klar til et større ansvar fra første færd.
Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)
Virksomheder, der ønsker at opkvalificere ufaglærte medarbejdere eller udefrakommende ledige
over 25 år til erhvervsuddannelsesniveau, kan sammen med medarbejderen eller den ledige
kontakte den relevante erhvervsskole og få lagt en uddannelsesplan for et EUV-forløb.
Forberedende voksenundervisning (FVU)
FVU er et uddannelsestilbud for alle medarbejdere over 18 år, der gerne vil forbedre deres læse-,
skrive- og regnekundskaber. Formålet er at styrke dem i deres daglige arbejde eller forberede dem
på deltagelse i efteruddannelse - eksempelvis AMU-kurser eller erhvervsuddannelse
for voksne (EUV). FVU kan fx indgå som jobrotation, hvis det er som forberedende undervisning i
forhold til en erhvervsuddannelse for voksne.
Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)
Medarbejdere kan få Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) til dækning af tabt
arbejdsfortjeneste. Der kan være krav til forudgående beskæftigelse afhængig af uddannelsen, der
vælges - se mere på www.svu.dk. Forudsætningen er, at de deltager i forberedende
voksenundervisning (FVU), almen voksenuddannelse (AVU), gymnasial uddannelse eller
videregående uddannelse i arbejdstiden. SVU kan alternativt udbetales til virksomheden som
refusion, hvis virksomheden udbetaler den sædvanlige løn til sin medarbejder under uddannelsen.
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Jobnet
Eksponering af den kommende medarbejders CV
Virksomhedspraktik:
Virksomheder kan få en ledig i virksomhedspraktik uden lønudgift og give den ledige mulighed for
at afprøve/styrke sine kompetencer eller blive afklaret i forhold til valg af uddannelse.
Work in Denmark
Har du svært ved at finde den rigtige medarbejder inden for Danmarks grænser, kan udenlandsk
arbejdskraft være svaret. Jobcentret kan hjælpe dig med at rekruttere arbejdskraft fra hele EU,
samt fra Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz via Work In Denmark.
Rekruttering til småjobs
Vores ledige borgere ønsker sig at bevæge sig fra passiv forsørgelse til et aktivt arbejdsliv. For at
den bevægelse kan lykkes, er det afgørende, at der er virksomheder, der vil give borgerne en
chance for at vise deres værd. Det behøver ikke være fuldtidsstillinger. Få timer om ugen kan være
vejen tilbage til arbejdsmarkedet for mange ledige, og samtidig kan virksomheden få en
medarbejder med stor motivation og ofte en god portion livserfaring.
Elever under 25
Hjælp en ung på vej og få samtidig en her-og-nu ressource, som dag for dag bliver en dygtigere
medarbejder. Alt for mange unge er sat på standby og kan ikke starte eller færdiggøre deres
uddannelse, fordi der mangler elevpladser. Find en aftaleform, der passer virksomheden og husk,
at det er muligt at få den unge i forpraktik (4 uger) uden lønudgift eller i lønnet traineeperiode (3-6
måneder), så I kan se hinanden an fagligt og socialt.
Integration
Integration sker bedst på arbejdspladsen. For at kunne lykkes med integrations-opgaven er det
derfor helt afgørende, at så mange virksomheder som muligt lader nytilkomne flygtninge bidrage
ved at løse konkrete og værdiskabende arbejdsopgaver.
IGU Integrations Grund Uddannelsen
Integrations Grund Uddannelsen (IGU) er en ny mulighed for at ansætte og opkvalificere flygtninge
(og familiesammenførte til flygtninge) i virksomheder. Formålet med IGU forløb er gennem praktisk
erfaring, sproglig og faglig opkvalificering (fx via AMU-kurser) at give IGU-eleverne så mange
kvalifikationer og kompetencer, at de kan gennemføre en erhvervsuddannelse eller blive ansat på
almindelige vilkår.
EGU
Ved at oprette en praktikplads for en egu-elev kan virksomheder på meget fleksible vilkår åbne
døren til arbejdsmarkedet for unge under 30 år, der ikke passer ind i snævre skolerammer. Eguelever kan have svært ved at læse, regne og skrive. Andre kan have brug for ekstra vejledning
eller støtte til det sociale, men fælles for dem er, at de ønsker en praktisk uddannelse og er klar til
at bruge deres hænder og kræfter på en arbejdsplads.
Fritidsjob for unge
Et fritidsjob er for mange unge et vigtigt skridt på vejen til uddannelse og varig tilknytning til
arbejdsmarkedet. Fritidsjobbet er med til at udvikle den unge personligt og giver en vigtig
opdragelse og praktisk forberedelse til arbejdslivet - og til valg af uddannelse.
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Mentorordning
Mentorordningen kan anvendes til alle, der har behov for en mentor for at opnå eller fastholde
beskæftigelse eller en beskæftigelsesfremmende aktivitet. Jobcentret kan bevilge mentorstøtte til
såvel ledige, sygemeldte, revalidender samt til personer under uddannelse, i virksomhedspraktik,
løntilskudsjob, fleksjob og ordinære ansættelser, når blot behovet for mentoren er afgørende.
Opkvalificeringsjob
Din virksomhed kan søge om tilskud til at opkvalificere nye medarbejdere, som ansættes fra
ledighed i ordinære stillinger. Der kan søges om tilskud til alle former for kortere
opkvalificeringsforløb, og det kan både være med til at udvide ansøgerfeltet og give mulighed for at
målrette opkvalificeringen til virksomhedens konkrete behov.
Løntilskud:
Job med løntilskud giver virksomheder mulighed for at ansætte en potentiel ny medarbejder på
arbejdspladsen med tilskud. Løntilskuddet kan normalt vare op til 6 måneder i private
virksomheder og op til 4 måneder i offentlige virksomheder. Herefter kan ansættelsen fortsætte
uden tilskud.
Job med løntilskud til nyuddannede med handicap
For at lette adgangen til arbejdsmarkedet for nyuddannede med handicap er det nu muligt at starte
ansættelsen med løntilskud. Det er dog et krav, at ansættelse sker i en normal jobfunktion på en
almindelig arbejdsplads.
Virksomhedsrevalidering
Virksomhedsrevalidering er samlede uddannelses- eller optræningsforløb i en virksomhed, som
kan iværksættes for personer med begrænsninger i arbejdsevnen, så de kan bevare tilknytningen
til arbejdsmarkedet på normale vilkår.
Fleksjob
Med fleksjobordningen er det muligt at ansætte personer, selv om de kun kan arbejde få timer om
ugen. Det giver virksomheden mulighed for at få løst mindre opgaver, som det ellers kan være
svært at finde medarbejdere til. Virksomheden udbetaler kun løn for den arbejdsindsats, som den
fleksjobansatte reelt yder. Derudover får den fleksjobansatte et tilskud fra kommunen.
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SYGEDAGPENGE
Jobcenteret har som led i en styrket
virksomhedsservice implementeret
en tidlig virksomhedsvendt indsats
og har fremrykket vores indsats,
således at vi tager kontakt med den
sygemeldte og virksomheden langt
hurtigere i processen.
Det betyder, at vi er i kontakt med
borger og virksomhed senest i 5. uge
efter første sygedag. Det er godt 7
uger hurtigere end ellers.
Virksomheder og borgere har
mulighed for at kontakte os allerede
fra første sygedag.
Overordnet forsøger vi at være
koordinerende samarbejdspartner i
forhold til at få deres sygemeldte ansatte tilbage på arbejdspladsen gennem tidlig og hyppig dialog
med virksomheden og medarbejderen.
For den sygemeldte:
Hyppige samtaler og check in’s
Tidlig virksomhedsvendt indsats – rundbordsmøde, plan for tilbagevending, iværksættelse af praktikker,
handicapkompenserende ordninger ved behov
CV for alle sygemeldte inden 13. uge
For virksomheden:
Vores viden og erfaring er til rådighed – ring på vores hotline tlf.: 21 79 44 08.
Løsninger med virksomhed og medarbejder.
Følgende initiativer gør vi typisk brug af:
Fastholdelsesplan
Hvis den sygemeldte medarbejder ikke forventes at vende tilbage inden for otte uger, kan
medarbejderen når som helst i sygeforløbet anmode om, at virksomheden og medarbejderen
sammen udarbejder en såkaldt fastholdelsesplan. Virksomheden har dog ret til at afslå
anmodningen
Fast track
Vi starter, når I er klar. Stress, ulykke eller alvorlig diagnose. Oftest har både arbejdsgiver og
medarbejder en tydelig fornemmelse af, om man står over for en sygemelding, der risikerer at vare
i mere end 8 r. uger.
Rundbordssamtaler
Rundbordssamtalen er en hjælp til - så tidligt som muligt - at afdække en medarbejders
sygdomsproblem i forhold til den konkrete arbejdssituation.
Delvis syge- eller Raskmelding
Virksomhedsservice. Tårnby jobcenter.
Amager Strandvej 350, 2770 Kastrup
Hotline +45 2428 4100 eller mail: Virksomhedsservice@taarnby.dk
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Hvis en medarbejder får øget fravær på grund af længerevarende sygdom eller deltagelse i
behandling, kan jobcentret hjælpe med at fastholde medarbejderen via delvis syge- eller
raskmelding.
Hjælpemidler og indretning af arbejdsplads
Virksomheder kan fastholde eller ansætte en medarbejder, som har brug for lidt ekstra hjælp til at
klare arbejdet ved at vurdere, om arbejdspladsindretningen er hensigtsmæssig.
Personlig assistance
Personlig assistance kan anvendes til medarbejdere, som har behov for støtte til nogle konkrete
arbejdsopgaver (ikke selve indholdet i arbejdet), de ikke kan udføre selvstændigt på grund af en
varig funktionsnedsættelse. Opgaverne kan både være af fysisk, psykisk eller social karakter.
Den personlige assistent kan hjælpe medarbejderen i op til 20 timer pr. uge. I særlige tilfælde op til
37 timer pr. uge.
Mulighedsvurdering
I tilfælde, hvor der er tvivl om mulighederne for at arbejde, kan virksomheden anmode den
sygemeldte om en mulighedserklæring. Mulighedserklæringen har til formål at understøtte, at
medarbejderen fastholdes i arbejde
Fastholdelsesplan
Hvis den sygemeldte medarbejder ikke forventes at vende tilbage inden for otte uger fra første
sygedag, kan medarbejderen når som helst i sygeforløbet anmode om, at virksomheden og
medarbejderen sammen udarbejder en såkaldt fastholdelsesplan. Virksomheden har dog ret til at
afslå anmodningen.
Arbejdsgivers fire ugers sygefraværssamtale
Arbejdsgivere skal indkalde sygemeldte medarbejdere til sygefraværssamtale senest fire uger fra
første fraværsdag. Samtalen skal handle om, hvordan og hvornår medarbejderen kan vende
tilbage til arbejdet, samt fokusere på, hvad arbejdsgiveren kan gøre for at bakke op.
Anmeldelse af og refusion for sygefravær
Efter udløbet af den såkaldte arbejdsgiverperiode på 30 kalenderdage har virksomheden ret til
dagpengerefusion fra medarbejderens bopælskommune:
-

Dialog omkring hjælpepakker (under covid-19).

-

Sygdom contra manglende ordre i virksomheden.

-

Plan for genoptagelse af arbejdet.

-

Tilbud om rundbordssamtale.
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ANDRE TILBUD
I forbindelse med Jobcentrets
arbejde med andre målgrupper er
der følgende tilbud som også ligger
inden for virksomhedernes
interesseområde. Her er nævnt
partnerskaber og vejledning, som er
en del af det tværgående mindset i
alle de tidligere kapitler. Samt andre
ydelser i forhold til unge og
integrationsborgere
Virksomhedscenter
Et virksomhedscenter er en
samarbejdsaftale mellem et
jobcenter og en privat eller offentlig
virksomhed. Målet med aftalen er at
få ledige med fx ringe
arbejdsmarkedserfaring,
sprogproblemer eller psykiske barrierer tættere på arbejdsmarkedet.
Partnerskabsaftale
Virksomheder, der sætter fokus på rummelighed og udviser socialt engagement, har mulighed for
at formalisere samarbejdet med jobcentret via en partnerskabsaftale.
Elever under 25
Hjælp en ung på vej og få samtidig en her-og-nu ressource, som dag for dag bliver en dygtigere
medarbejder. Alt for mange unge er sat på standby og kan ikke starte eller færdiggøre deres
uddannelse, fordi der mangler elevpladser. Find en aftaleform, der passer virksomheden og husk,
at det er muligt at få den unge i forpraktik (4 uger) uden lønudgift eller i lønnet traineeperiode (3-6
måneder), så I kan se hinanden an fagligt og socialt.
Integration
Integration sker bedst på arbejdspladsen. For at kunne lykkes med integrations-opgaven er det
derfor helt afgørende, at så mange virksomheder som muligt lader nytilkomne flygtninge bidrage
ved at løse konkrete og værdiskabende arbejdsopgaver.
IGU Integrations Grunduddannelsen
Integrations Grunduddannelsen (IGU) er en ny mulighed for at ansætte og opkvalificere flygtninge
(og familiesammenførte til flygtninge) i virksomheder. Formålet med IGU forløb er gennem praktisk
erfaring, sproglig og faglig opkvalificering (fx via AMU-kurser) at give IGU-eleverne så mange
kvalifikationer og kompetencer, at de kan gennemføre en erhvervsuddannelse eller blive ansat på
almindelige vilkår.
EGU
Ved at oprette en praktikplads for en egu-elev kan virksomheder på meget fleksible vilkår åbne
døren til arbejdsmarkedet for unge under 30 år, der ikke passer ind i snævre skolerammer. Eguelever kan have svært ved at læse, regne og skrive. Andre kan have brug for ekstra vejledning
eller støtte til det sociale, men fælles for dem er, at de ønsker en praktisk uddannelse og er klar til
at bruge deres hænder og kræfter på en arbejdsplads.
Virksomhedsservice. Tårnby jobcenter.
Amager Strandvej 350, 2770 Kastrup
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Mentorordning
Mentorordningen kan anvendes til alle, der har behov for en mentor for at opnå eller fastholde
beskæftigelse eller en beskæftigelsesfremmende aktivitet. Jobcentret kan bevilge mentorstøtte til
såvel ledige, sygemeldte, revalidender samt til personer under uddannelse, i virksomhedspraktik,
løntilskudsjob, fleksjob og ordinære ansættelser, når blot behovet for mentoren er afgørende.
Job med løntilskud til førtidspensionister
Løn- og arbejdsvilkår samt arbejdstid aftales mellem arbejdsgiveren, førtidspensionisten og den
faglige organisation. Virksomheden udbetaler lønnen og modtager herefter et løntilskud, der
fastsættes ud fra den enkeltes evner og forudsætninger for at deltage i arbejdet.
Job med løntilskud til nyuddannede med handicap
For at lette adgangen til arbejdsmarkedet for nyuddannede med handicap er det nu muligt at starte
ansættelsen med løntilskud. Det er dog et krav, at ansættelse sker i en normal jobfunktion på en
almindelig arbejdsplads.
Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne
Hvis du driver selvstændig virksomhed, kan du søge om tilskud, hvis du har en varig og væsentligt
nedsat arbejdsevne i forhold til arbejdet i virksomheden
Jobordning for veteraner
Jobordningen giver de veteraner, som står på kanten af arbejdsmarkedet, bedre mulighed for at få
et aktivt arbejdsliv. Jobordningen kan således give fortrinsret til offentlige stillinger samt mulighed
for, at arbejdsgiver kan søge en jobpræmie på 50.000 kr. efter 26 ugers uafbrudt ansættelse
med et gennemsnitligt timetal på minimum 15 timer pr. uge.
Virksomhedsrevalidering
Virksomhedsrevalidering er samlede uddannelses- eller optræningsforløb i en virksomhed, som
kan iværksættes for personer med begrænsninger i arbejdsevnen, så de kan bevare tilknytningen
til arbejdsmarkedet på normale vilkår.
Fleksjob
Med fleksjobordningen er det muligt at ansætte personer, selv om de kun kan arbejde få timer om
ugen. Det giver virksomheden mulighed for at få løst mindre opgaver, som det ellers kan være
svært at finde medarbejdere til. Virksomheden udbetaler kun løn for den arbejdsindsats, som den
fleksjobansatte reelt yder. Derudover får den fleksjobansatte et tilskud fra kommunen.
Vitas
Med Vitas er det blevet nemmere at anmode om oprettelse af løntilskudsstillinger,
praktikforløb/nytteindsats, IGU eller tilskud til voksenlærlingeforløb i din virksomhed. VITAS
erstatter dermed udvekslingen af de kendte papirblanketter i en digital, brugervenlig og
dialogbaseret løsning, der sparer tid og ressourcer – både for dig og jobcentret.
Hjælpemidler og indretning af arbejdsplads
Virksomheder kan fastholde eller ansætte en medarbejder, som har brug for lidt ekstra hjælp til at
klare arbejdet ved at vurdere, om arbejdspladsindretningen er hensigtsmæssig.
Personlig assistance
Personlig assistance kan anvendes til medarbejdere, som har behov for støtte til nogle konkrete
arbejdsopgaver (ikke selve indholdet i arbejdet), de ikke kan udføre selvstændigt på grund af en
varig funktionsnedsættelse. Opgaverne kan både være af fysisk, psykisk eller social karakter.
Den personlige assistent kan hjælpe medarbejderen i op til 20 timer pr. uge. I særlige tilfælde op til
37 timer pr. uge.
Virksomhedsservice. Tårnby jobcenter.
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