
 

 

  

Uddybning af de Handicapkompen-
serende ordninger og andre ordnin-
ger, der understøtter ansættelse af 
personer med handicap 

 

Fælles for de handicapkompenserende ordninger er, at de kan medvirke til at 

kompensere for de barrierer, som en person med en fysisk eller psykisk funkti-

onsnedsættelse kan møde i forhold til at vare et job.  

 

Ved de handicapkompenserende ordninger forstås fire ordninger, som er be-

skrevet i henholdsvis lov om kompensation til handicappede i erhverv og i lov 

om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

Fortrinsadgang  

Fortrinsadgang for personer med handicap giver mulighed for at komme til 

jobsamtale ved opslåede stillinger i det offentlige. 

Fortrinsadgang sikres ved borgerens ret til en ansættelsessamtale og en efter-

følgende forhandlingspligt, hvis: 

• borgeren har et handicap 

• borgeren opfylder de formelle uddannelseskrav 

• der er tale om en opslået stilling i det offentlige  

Hjælpemidler 

En virksomhed kan få hjælpemidler til en medarbejder når: 

• det er af afgørende betydning for medarbejderen 

• det er ikke almindeligt forekommende på arbejdspladsen og udgiften 

ligger ud over, hvad arbejdsgiver forventes at afholde 

• det kompenserer for en konkret funktionsnedsættelse 

Hjælpemidlet kan både være arbejdsredskaber (fx letvægts-værktøj, special-

syede sikkerhedssko, talegenkendelse, iPad) eller arbejdspladsindretning (fx 

lift, udvidelse af dørkarme, afskærmning). 

Personlig assistance  

Personlig assistance er målrettet personer, der på grund af en varig og bety-

delig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig personlig 

bistand for at kunne varetage deres job.  



 

 Side 2  

Med personlig assistance kan man kompensere med praktisk bistand eller 

særlig personlig støtte ved konkrete arbejdsopgaver. 

En assistent kan eksempelvis: 

• hente og bringe materialer og varetage løft 

• varetage specifikke tasteopgaver, læse op, læse korrektur for stavefejl 

• give hjælp til struktur og overblik over opgaver, prioritering mv. 

• give tegnsprogstolkning 

Isbryderordningen 

Isbryderordningen er for nyuddannede personer med handicap.  

En ”isbryder” ansættes til ordinær løn i virksomheden, som så får tilskud til 

lønnen fra jobcenteret. Løntilskuddet kan gives i op til et år, og ordningen skal 

sættes i gang senest 2 år efter isbryderens dimission. 

Andre relevante ordninger som fremmer ansættelse af personer 
med handicap 
Udover de handicapkompenserende ordninger kan også andre ordninger 

være relevante i forhold til ansættelse af personer med funktionsnedsættelse. 

Det gælder fx: 

§ 56 – aftale 

Via en § 56-aftale har arbejdsgiver mulighed for at få refunderet udgiften til sy-

gedagpenge, når en medarbejder på grund af en kronisk eller langvarig syg-

dom har en væsentligt forøget fraværsrisiko. 

Når en aftale efter § 56 i sygedagpengeloven er indgået, får arbejdsgiver sy-

gedagpengerefusion allerede fra medarbejderens første sygedag. 

Mentor 

En mentor kan være en leder eller kollega, som yder en særlig støtte til en 

medarbejder, som har udfordringer ved at komme til eller være på arbejde. 

Det kan også være en ekstern konsulent. Mentorstøtte kan bevilges for en pe-

riode på 6 måneder, men med mulighed for forlængelse. 

Det er jobcenteret der frikøber den tid, som mentoren bruger på ordningen. 

Virksomheden får altså dækket hele lønudgiften af jobcenteret. Lønomkostnin-

gerne er timelønnen inklusiv feriepenge, pensionsbidrag og andre arbejdsgi-

verbidrag.  

Støtten kan f.eks. bestå i hjælp til at kunne deltage i det sociale liv på arbejds-

pladsen, støtte til konkrete arbejdsopgaver, støtte til at få struktur på dagligda-

gen, støtte til kontakten med jobcenter og andre offentlige myndigheder, afkla-

ring af fremtidige job- og uddannelsesmuligheder, skånebehov mm 



 

 Side 3  

Fleksjob 

Fleksjob er et tilbud til personer, der pga. en varig og væsentligt nedsat ar-

bejdsevne ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår. 

Jobcentret kan give tilbud om fleksjob til personer, som ikke kan opnå eller 

fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet pga. en varig 

og væsentlig begrænset arbejdsevne. I fleksjobbet tages der hensyn til, at 

medarbejderes arbejdsevne er begrænset, og kommunen udbetaler et tilskud 

til lønnen, der kompenserer for den nedsatte arbejdsevne. 

Det er jobcentret, der træffer afgørelse om retten til fleksjob.  

For mere information se Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjem-

meside https://star.dk/indsatser-og-ordninger/handicapomraadet/ og  

https://star.dk/indsatser-og-ordninger/handicapomraadet/handicapkompense-

rende-ordninger/  
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