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Beskæftigelse er også egenmestring…
• Et meningsfyldt job kan give borgeren livskvalitet, et netværk og øget egenmestring.

• Vejen til arbejdsmarkedet kan have mange udfordringer – særligt for borgere med et handicap.

• Udfordringerne kan være mange både personlige og strukturelle



Stort potentiale for flere i jobs
Fleksjobreformen

• Reformen har været et stort løft og medført mange fleksjobs. Ca. 74.000 borgere i fleksjob i DK

• Men der er potentiale for at få endnu flere borgere i fleksjobs

Hvor stort er potentialet?

• Regeringens udspil: ”Flere mennesker med handicap skal i job”. Mål 13.000 flere i fleksjob.

• Der er forskel på kommunernes fokus og på skaffe fleksjobs.

• Hjørring har haft et stort fokus på fleksjobs, og ligger 50 pct. over landsgennemsnittet.

• Potentiale: Yderligere 34.000 borgere i fleksjob dvs. 3.400 potentielle nordjyske borgere



Vi skal skabe tryghed og tillid
Når vi ønsker at matche en borger med et fleksjobs, skånejobs eller beskyttet beskæftigelse skal vi:

• Tage udgangspunkt i borgerens forudsætninger.

• Skabe tryghed – det skal ske i borgerens tempo. 

• Skabe tillid og arbejde med borgerens motivation. 



Handicappede ansættes fordi der er 
behov for dem
Borgere med nedsat arbejdsevne er en efterspørgsel

• 2014: Ca. ¼ af de danske arbejdspladser havde ansat en borger med nedsat arbejdsevne (KL, 2017)

• Mange virksomheder kan se værdien af mangfoldighed og social inklusion på arbejdspladserne

• Vi skal have fokus på åbenhed og parathed i forhold til at åbne op for alle borgere



Kick-off – hvordan skal vi samarbejde om 
at få borgere med et handicap i job
• Efter temadagen nedsættes en arbejdsgruppe

• Vi skal bruge input fra jer i det videre arbejde



Borddrøftelse

Runde 1: samarbejdet på tværs

• Drøftelser ved bordene

• Plenumopsamling



Borddrøftelse

Runde 2: Fokus for samarbejdet

• Drøftelser ved bordene

• Plenumopsamling


