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VI SAMARBEJDER ALLEREDE MED 
OVER 60 KOMMUNER

Jobbanken vejleder over 1.000 førtidspensio nister 
og er indtil videre i kontakt med mere end 60 af lan-
dets kommuner og tallet øges løbende. Samarbejdet 
hjælper kommunerne med at skaffe flere psykisk 
sårbare tilbage i arbejde og minimerer samtidig de 
kommunale udgifter.

Kommuner Jobbanken allerede samarbejder med

Potentielle  samarbejdspartnere

Psykisk sårbare 
på førtidspension
i varige job
Tilbud til førtidspensionister
i jeres kommune



Hvordan foregår samarbejdet med 
kommunerne?

Jobbanken samarbejder bredt med jobcentre, 
socialpsykiatrien, bostøtter, frivillige forenin-
ger, væresteder, boligsociale enheder mv. i 
over 60 kommuner. 

Tilbud til kommunens førtidspensionister:
• Gratis beskæftigelsesforløb
• Støtte ved eksterne kurser og uddannelse
• Adgang til et stort virksomhedsnetværk
• Tæt opfølgning i ansættelsesforholdet 

herunder jobprogression og fastholdelse

Tilbud til kommunens medarbejdere:
• Informationsmøder og -materiale 

 (plakater,  brochurer, mv.)
• Deltager i nye beskæftigelsesrettede 

projekter
• Rådgivning og foredrag om psykisk 

 sygdom og arbejdsmarkedet

Hvem er Jobbanken?

Jobbanken er en nonprofit NGO, der siden 2003 har
arbejdet for at skabe øget varig beskæftigelse ved
at matche psykisk sårbare førtidspensionister og
virksomheder. 
Mange førtidspensionister vil gerne tilbage i arbejde.
Det kan dog virke som en udfordring at søge job, når
man i flere år har stået udenfor arbejdsmarkedet.
Grundstenen i Jobbankens koncept er en respekt og
anerkendelse af hver enkelt persons individuelle
kompetencer.

 

Hvem kan vi hjælpe i job?

Vores målgruppe er borgere, som har fået tilkendt 
førtidspension helt eller delvis på baggrund af 
psykiske omstændigheder. Vi forudsætter, at de 
har et reelt ønske om at ville arbejde, og at de ikke 
er tvunget i et forløb.  
Vi hjælper som udgangspunkt ikke personer med 
misbrug, retspsykiatrisk forvaringsdom, plettet 
straffeattest eller et kognitivt handicap.

Hvordan hjælper vi psykisk sårbare 
førtidspensionister?

Vi søger gennem et holistisk 4-ledet beskæftigelses-
tilbud at hjælpe den psykisk sårbare førtidspensionist 
til ansættelse i job med løntilskud eller deltidsjob på 
ordinære vilkår. 
Sideløbende kontakter Jobbankens vejledere 
 virksomheder, der matcher jobkundens ønsker og 
kompetencer.

Holistisk beskæftigelsestilbud:

KILDE: COWI 2018

EVALUERING OG DOKUMENTATION

Jobbanken evalueres løbende af beskæftigel-
sesministeriet og uvildige analysebureauer.
Kommunerne udtrykker i den seneste rap-
port fra COWI, at Jobbanken er:

•	 professionelle i tilgangen til løsninger
•	 tilbyder stor hjælp hvor kommunens 

egne ressourcer ikke rækker
•	 ansvarsfulde i levering af kontrakter, 

viden, opfølgning mv. 
•	 gode til at minimere de administrative 

omkostninger

Vejledning

Idræt Netværk

Uddannelse


