På Specialfunktionen Job og Handicap hjemmeside
www.bmhandicap.dk kan du læse mere om personlig assistance
ordningen. Informationer om reglerne for personlig assistance
findes i Lov om kompensation til handicappede i erhverv samt
finde skemaer til ansøgning og anmodning om refusion.

Personlig assistance
lønmodtager/selvstændige

Adresse:
Fælled 1
8660 Skanderborg
Tlf. 87 94 70 00
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Hvem kan få en personlig assistent?






Personlig assistance i arbejdsmæssig sammenhæng er en af
de muligheder/tilbud/redskaber, der kan sikre, at erhvervsaktive personer med funktionsnedsættelse får samme muligheder som andre på arbejdsmarkedet.
Det kan være en person med fx nedsat syn eller hørelse, lidelse i bevægeapparatet, fx dårlig ryg/skulder, ordblindhed
m.m, som har brug for støtte til konkrete, praktiske arbejdsopgaver fx tunge løft.
Det kan også være en person med ADHD, psykosociale
problemer eller psykisk lidelse, som skal kompenseres via
særlig støtte i arbejdsmæssige sammenhæng, fx hjælp til at
skabe sig overblik og strukturere arbejdsopgaverne.

Hvem er omfattet?






Selvstændige
Ansatte i ordinært job
Ansatte i fleksjob
Ansatte i job med løntilskud
Personer i virksomhedspraktik

Hvilke krav skal der til for at være berettiget til
personlig assistance




Funktionsnedsættelsen skal være varig
Personen som har brug for assistancen, skal selv kunne udføre det fagligt indholdsmæssige i jobbet, men med hjælp
fra assistenten.
Arbejdsopgaverne må ikke forværre tilstanden

Praktisk information om ordningen






Den personlige assistent ansættes af virksomheden, som
modtager lønrefusion. Det vil ofte være en kollega på arbejdspladsen som frikøbes. Eller den selvstændige benytter
sig af et vikarbureau/andre selvstændige til opgaven.
Der kan bevilliges op til 20 times personlig assistance om
ugen, hvis man arbejder 37 timer ugentlig.
Det beløb som kan udbetales svarer til studentertimelønssatsen trin 3 stedtillægssats 4 i overenskomst mellem HK
og staten (p.t 117,53 kr.)
Yderligere info: http://bmhandicap.dk/da/Kompenserendeordninger/Personlig-assistance/Erhverv.aspx

Hvordan søger man?
Kontakt fastholdelseskonsulent, eller din sagsbehandler på Skanderborg Jobcenter. Eller indsend ansøgningsskema, som findes på
hjemmesiden til att. Charlotte B Rasmussen:
http://bmhandicap.dk/da/Inspiration-og-fakta/Blanketter.aspx

Kontakt:
For yderligere oplysninger og ansøgning om ordningen kontakt:
Fastholdelseskonsulent
Charlotte B Rasmussen, Jobcenter Skanderborg
jobcenter@skanderborg.dk att. Charlotte B Rasmussen
Tlf. 87 94 76 49

