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ARBEJDSFASTHOLDELSE

Arbejdsfastholdelse kan betale sig for 
både medarbejderen, virksomheden og 
samfundet. Sygdom og deraf sygefravær 
er dyrt, og vi ved, at det kan svare sig at 
forebygge og gøre en tidlig aktiv indsats. 
Jo før jo bedre. 

En aktiv syge- og fastholdelsespolitik er 
vigtig, men kan ikke stå alene. 
Et tidligt samarbejde mellem den syge-
meldte, virksomheden, praktiserende 
læge, faglige organisationer og Job-
centret opnår i mange tilfælde kortere 
sygefraværsperioder, eller overflødiggør 
helt en fraværsperiode.

STØTTE 
TIL 

ARBEJDS-
FASTHOLDELSE

Frederiksberg Kommune indbyder til 
aktivt samarbejde med virksomhed-
erne, for at intensivere og styrke den 
helt tidlige indsats overfor kommunens 
sygdomsramte medarbejdere på arbe-
jdsmarkedet. Sammen kan vi skærpe 
fokus på mulighederne fremfor begræn-
sningerne.

Vi ønsker samtidig at udbrede 
kendskabet til fastholdelses mulighed-
erne og vi vil meget gerne dele og 
bidrage med vores viden og erfaringer 
ude i virksomhederne.

Vi ser frem til et godt samarbejde.

- FREDERIKSBERG KOMMUNES TILBUD OM STØTTE 
TIL ARBEJDSFASTHOLDELSE.

FASTHOLDELSESKONSULENT 

GEVINSTEN FOR VIRKSOMHED 
OG MEDARBEJDERE

•	 Mulighed for at fastholde kompe-
tente medarbejdere

•	 Få kendskab til hvilke fasthold-
elsesmuligheder, der findes

•	 Forebygge, at en medarbejder 
mister sit arbejde på grund af sit 
helbred

•	 Besparelser på udgifter til vikarer, 
nyansættelser, oplæring og 

       udgifter ved sygdom.

VÆRKTØJSKASSEN

•	 Rundbordssamtale med relevante 
personer

•	 Udarbejdelse af fastholdelsesplan

•	 § 56 aftale

•	 Virksomhedspraktik

•	 Personlig assistance

•	 Mentorordning

•	 Isbryderordning – hvis en nyud-
dannet person med handicap eller 
funktionsnedsættelse får brug for 
støtte til at få erhvervserfaring 

•	 Fortrinsadgang – for personer med 
handicap eller funktionsnedsættelse, 
der har brug for støtte til at blive 
indsluset på  arbejdsmarkedet

•	 Arbejdspladsindretning, 
        arbejdsredskaber og hjælpemidler

•	 Fleksjob – hvis funktionsevnen er 
varig og væsentlig begrænset

FASTHOLDELSESKONSULENTEN 
KAN TILBYDE:

•	 Deltagelse i rundbordssamtale

•	 Besøg på arbejdspladsen

•	 Afklaring af situationen og 
        gensidige forventninger

•	 Råd og vejledning om 
        kompenserende ordninger

•	 Udarbejdelse af fastholdelsesplan

•	 Orientering om relevant lovgivning

HOTLINE FOR VIRKSOMHEDER:  

Du kan ringe til fastholdelses- 
teamets hotline på tlf: 

28 98 36 62
 

Åben mandag-torsdag kl.8.30 - 16.00
Fredag kl.8.30 - 13.00

Du er også velkommen til at sende 
os en mail på:

jobcenter.fastholdelse@frederiks-
berg.dk


