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Gribskov kommune

Center for Arbejdsmarked

Servicestandard for mentorstøtte

Formål:

Formålet med ydelse af mentorstøtte er grundlæggende at:

• sikre, at borgeren får hjælp til at bevare eller fremme tilknytningen til arbejdsmarkedet.

• bringe borgere tættere på beskæftigelse og eller uddannelse som led i en permanent 
tilknytning eller fastholdelse til arbejdsmarkedet. 

• Støtte borgeren i at kunne deltage aktivt i  tilbud med et beskæftigelsesfremmende sigte.

Mentorstøtte kan, som element i at øge en borgers tilknytning til arbejdsmarkedet, tilbydes til 
afhjælpning af følgende eller en kombination af følgende problemstillinger: 

• Praktisk støtte:  Det vil sige hjælp til borgeren med at få struktur på hverdagen, sikre kontakt
med myndigheder og gøre brug af diverse tilbud med et arbejdsmarkedsrettet perspektiv.

• Social støtte:  Det vil sige give social støtte til borgeren til at håndtere psykiske, sociale, 
misbrugs- og familiemæssige problemer og hjælp til at forstå og anvende den støtte, som 
eksempelvis gives af psykolog eller misbrugscenter.

• Støtte i job eller uddannelsesforløb: Det vil sige støtte til borgeren i forbindelse med 
virksomhedspraktik, løntilskudsjob eller lignende samt i forbindelse med optag på 
uddannelse.

mentoren

Lovgrundlag:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap.  9b § 31 b-f. § 68a og  § 93 og 96 c ( Regler om ret og 
pligt til mentor)

Lov om integration af udlændinge, §23 d. 

Målgruppe:

Borgere med ret til mentorstøtte:

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere1: 
• Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som i perioder ikke kan deltage i ret- og pligt-tilbud 

efter kapitel 10 (vejledning og uddannelse), kapitel 11 (virksomhedspraktik og nytteindsats) 



eller kapitel 12 (løntilskud), får ret- og pligt til tilbud om mentor (kapitel 9b). Mentoren skal 
løbende mødes med personen. 

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere: 
• Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som i perioder ikke kan deltage i ret- og pligt-tilbud 

efter kapitel 10 (vejledning og uddannelse), kapitel 11 (virksomhedspraktik og nytteindsats) 
eller kapitel 12 (løntilskud), får ret- og pligt til tilbud om mentor (kapitel 9b). Mentorstøtten skal
gives mindst 1 gang ugentligt. 

Enlige forsørgere, der modtager uddannelseshjælp og modtager uddannelsespålæg

• Personer, der er enlig forsørger, som modtager uddannelseshjælp og har fået et 
uddannelsespålæg, har ret til mentorstøtten fra det tidspunkt, hvor de bliver optaget på 
uddannelsen og for en periode på 6 måneder i alt.

Borgere der udskrives efter ophold på psykiatrisk afdeling - udskrivningskoordinator

• Personer, som er indlagt på grund af psykiske lidelser, får ret til en udskrivningskoordinator 
i forbindelse med deres udskrivelse. Udskrivningskoordinatoren er en mentor med særlige 
kompetencer i forhold til målgruppen. Støtte gives for en periode af minimum 6 måneder.

Borgere der løslades fra fængselsophold - udslusningskoordinator
• Indsatte personer, der er på vej til at blive løsladt får fra Kriminalforsorgen en mentor, der 

skal hjælpe med overgangen fra indsættelsen tilbage til hverdagen mod job og uddannelse. 
Kommunen udpeger en udslusningskoordinator, der samarbejder med Kriminalforsorgen om
en smidig overgang for personen. Når Kriminalforsorgens indsats stopper, skal kommunen 
vurdere behovet for en mentor efter reglerne i LAB.

Unge under 30 ved overgang til ordinær uddannelse

• Unge under 30 år, der ikke tidligere har været i kontakt med jobcentret, får tilbud om 
mentorstøtte ved overgangen til ordinær uddannelse, så risikoen for at falde fra uddannelsen 
mindskes.

Borgere, der kan gives mentorstøtte:

Personer i ressourceforløb

• Der kan gives mentorstøtte til personer, der indgår i et ressourceforløb. Mentorstøtte kan 
indgå som en aktivitet i ressourceforløb.

Udlændinge:
  

• Udlændinge i Gribskov Kommune, der kan opnå eller fastholde beskæftigelsesrettede 
aktiviteter, tilbud efter §§ 23 a-23 c i Lov om integration af udlændinge eller i ansættelse 
uden løntilskud, kan også ydes støtte til en mentorfunktion.

Udlændinge under 30 år. 

• Udlændinge der er under 30 år, og tilbydes et integrationsprogram, kan få støtte til en 
mentorfunktion, hvis de begynder et ordinært uddannelsesforløb på almindelige vilkår.



Fleksjobbere

• Personer med der i forbindelse med tilknytning til arbejdsplads eller funktion på 
arbejdsplads har brug for støtte

• Sygedagpengemodtager såvel ledige som person ansat i fleksjob

• Førtidspensionister på vej tilbage til arbejdsmarkedet. 

Kriterier for tildeling:

Tildeling sker på baggrund af en konkret individuel vurdering og afdækning af den enkeltes 
ressourcer og behov med afsæt i følgende kriterier: 

• Borgeren skal være bosiddende ( have folkeregisteradresse) i Gribskov Kommune

• Borgeren indgår en aftale med kommunen med et mål om at få nærmere eller fast 
tilknytning til det ordinære arbejdsmarked. Indsatsen tilrettelægges herefter som et målrettet 
opkvalificering med fagligt indhold, praktisk eller social støtte, eller en kombination af dette
i  forhold til et beskæftigelsesmæssigt eller et uddannelsesmæssigt mål. 

• Hvis en virksomhed eller en uddannelsesinstitution får støtte til at varetage en 
kontorfunktionær, skal indsatsen ligge ud over, hvad arbejdsgiveren eller 
uddannelsesinstitutionen sædvanligvis forventes at varetage, og kontorfunktionæren skal 
være afgørende for aktiviteten, tilbuddet eller ansættelsen

Tildeling kan efter individuel vurdering gives efter de definerede serviceniveauer – se nedenfor:

Serviceniveauer:

Niveau 1:

Borgeren er den aktive part. Borgerne er velorienteret om muligheder og rettigheder og pligter. 
Sagsbehandler/Jobcentret har længerevarende kendskab til borgeren og har tidligere givet 
mentorstøtte.

Der gives 0-2 times støtte pr. uge

Niveau 2:

Borgeren har brug for mere støtte i en periode for at kunne opbygge færdigheder til - eller fastholde 
et beskæftigelsesrettet tilbud. Indsatsen består af en facette af tiltag for at understøtte personens 
færdigheder, således at borgere kan blive den aktive part i job eller uddannelsesforløb. 

Der gives støtte 2-3 timer pr. uge

Niveau 3:

Borgeren er ikke i stand til at være den aktive part i forløbet. Borgeren har behov for hjælp til at 
varetage flere basale daglige aktiviteter, for at kunne kvalificere sig til en målrettet opkvalificering 
med henblik på job eller uddannelse. Målet er at sikre, at borgeren bliver den aktive part i forhold til
et  konkret beskæftigeslesrettet tiltag.



Der gives støtte over 3-4  timer pr. uge.

Niveau 4:

Borgeren har efter vurdering i en afgrænset periode behov for helt særlige indsatser for at bringe sig
i en situation, hvor de vil kunne påbegynde et målrettet forløb med et beskæftigelsesmæssigt 
perspektiv.

Der gives støtte med over 4 timer pr. uge. 

Indsatsen kan omfatte:

Overordnet er formålet med mentorstøtte at styrke borgernes muligheder og tro på, at de kan 
komme tættere på arbejdsmarkedet – således at permanent tilknytning til arbejdsmarkedet kan 
opnås på kort eller længere sigt. Der skal være tale om faglig og social opkvalificering udover, hvad
arbejdsgiveren eller uddannelsesinstitutionen sædvanligvis forventes at varetage. 

Mentor skal ikke  tage faglige initiativer for borgeren, men udelukkende vejlede og styrke borgeren 
i selv at tage de nødvendige initiativer. 

Mentorstøtte i Center for Arbejdsmarked kan beskrives som ”sidemandsoplæring af borgerne,” 
således at de kan opnå og fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet, begynde på job eller 
uddannelse.

Arbejde med at skabe stabilitet i borgerens dagligdag, som led i et opkvalificeringsforløb, der gør 
borgeren i stand til at være en aktiv part i et job_ eller uddannelsesforløb. Dette sker ved hjælp af 
følgende værktøjer:

• at anvise muligheder for at  håndtering af familiemæssige, psykiske- eller 
misbrugsproblemer

• at hjælpe med håndtere og forstå krav fra offentlige myndigheder
• at sikre der skabes stabilitet i mødet med behandlingstilbud, hvis borgeren er i behandling. 
• at  vejlede og fastholde borgerne i at deltage i de relevante tilbud, der måtte blive stillet til 

rådighed i forbindelse med den igangsatte proces mod beskæftigelse og job.
• Sikre at borgerne i forbindelse med deltagelse i konkrete arbejdsmarkedsrettede indsatser får

lært at håndtere omgangstone, krav om mødestabilitet mm. på arbejdspladsen
• Fastholdelse af borgere i job eller uddannelsesforløb gennem støtte og vejledning.

Aftale om mentorstøtten:

Der indgås en skriftlig aftale mellem jobcenter og borger om mentorstøtte.

Aftalen skal indeholde oplysning om: 

1) målet med mentorstøtten



2) mentorens navn og kontaktdata, 

3) hvilke opgaver mentoren skal bistå ved, 

4) varigheden af aftalen, 

5) timetallet for mentorstøtten og 

6) klagevejledning. 

Levering og omfang:

Mentorstøtten gives som udgangspunkt med baggrund i lovens minimumskrav til varighed af 
støtten.

Mentorstøttens effekt vurderes løbende – i dialog med borgerne og minimum 14 dage inden 
støtteperioden ophører.

Mentorstøtten kan maksimalt gives for en periode af 6 måneder, med mulighed for forlængelse i op 
til 6 måneder.

Mentorstøtte på  niveau 4 kan kun tildeles for en periode på 3 måneder, hvorefter det vurderes om 
støtten skal leveres med samme intensitet eller mindre intensitet

Aktivitetsparate borgere som er kontanthjælpsmodtagere, og modtager mentorstøtte skal have 
kontakt med mentor mindst 1 gang ugentligt.

Mentors opgave er ikke at tage faglige initiativer på borgernes vegne – men udelukkende at fungere 
som vejleder

Slut på servicestandard!

Supplerende viden:

2. Administration og økonomi omkring mentorordningen i  Center for     
Arbejdsmarked

Hvorledes er arbejdet med rammeaftaler i den virksomhedsrettede mentorindsats i Center 
for Arbejdsmarked organiseret ?

Kompetencecentret: Indsats i virksomhederne.

Administration af rammeaftaler, som finder sted på virksomhederne (Frikøb af medarbejdere til at 
varetage mentorfunktioner) sker via Kompetencecentret med baggrund i henvisning fra 
sagsbehandlereteam i  Job og Kompetence og Job og Helbred.

Der er aftale med 19 virksomheder (1. marts 2014). Heraf er 17 partnerskabsaftaler.
Der arbejdes på, at alle aftaler flyttes fra  fra virksomhedscentermodellen til en partnerskabsaftale. 



Forskellen mellem de to aftaler er, at partnerskabsaftaler ikke forpligter kommunen så fast på  antal 
timer, herunder aflønning til mentor på virksomheden. 

Partnerskabsaftalerne har et mere ad hoc præget indhold og kan indbefatte aftaler om aflønning af 
mentor i første omgang med 250 kr. time/1 time pr. uge. 

Ved anvendelse af virksomhedsmentor  – står afklaringskonsulenter i Kompetencecentret for den 
videre henvisning til den konkrete virksomhed.

(Job og Helbred)Sygedagpenge/Fleksjob. Der er sket opstramning i brugen af  mentorstøtte. Brug
af mentor sker kun efter at sagen har været forelagt teamleder/faglige konsulent 

Mentorstøtte anvendes til sygedagpengemodtagere, resourceforløb  og førtidspensionister. Største 
andel mentortimer gives gennem aftale om betaling af mentortimer til ansatte i virksomheder eller 
virksomhedscentre. 

Det største forbrug af mentor ligger altså på virksomhedsmentordelen. Der anvendes i mindre 
omfang øvrig eksterne mentorer . Disses opgave er typisk at skabe sammenhæng/normalisering af  
sygdomsramte borgeres hverdag – således, at de på sigt kan komme tættere på en tilbagevenden til 
arbejdsmarkedet. Opgaver kan være få styr på økonomi, kunne anvende off. transportmidler, 
tolkning, kommunikation med off. myndigheder mm. 

Job og Kompetence 

Kontanthjælpsområdet:

Visitation sker nu kun efter at sagen er vurderet af teamleder/faglig konsulent. Mentorforbruget har 
været drøftet indgående med medarbejderne. Effekten er at der i 2014 er sket et fald i antal 
mentortimer.

Integrationsområdet. 

Området har været præget af flittig brug af mentorer – og med anvendelse af  relativt højt timetal til 
den enkelte,  op  til 8 timer/pr. uge. Gennemgang af sager har reduceret antallet af personer, der 
modtager hjælp. Der er således pt. (pr. 1-3 2014) 3 personer, der modtager mentorstøtte,

Forbrug på arbejdsmarkedsområdet:

Der er lavet gennemgang af rammeaftaler i Center for Arbejdsmarked for en  periode fra 1. 
dec. 2013 til udgangen af januar 2014 – 2 måneder.

Opgørelse viste,  at der var etableret 106 mentorforløb. 

En nærmere analyse af 80 af disse aftaler viser, at langt hovedparten er lavet i samarbejde med 
kontanthjælpsmodtagere, mens kun en mindre del af  disse anvendes i forbindelse med 
ressourceforløb og øvrige områder – eks. er der kun  4 af nævnte forløb, der er i igangsat med 
baggrund i integrationsloven.

Opgørelsen viser endvidere at det gennemsnitlige antal timer, der er visiteret til udgør 4,3 timer pr. 
uge.



Overordnet økonomi  :

I 2013 var forbruget af mentorer på i alt 9.849.735,27 kr. Fordelt på 7.410.136,06 kr. i udgifter til 
sociale mentorer) og 2.439.599,27 kr. på virksomhedsmentor (Frikøb af timer i virksomhed). 

Fordelingen af udgifter til eksterne mentorer, hhv. frikøb af ansatte i virksomheder til 
mentorfunktioner er  ca. 75% og  25%.
 
I CA bliver der  i 2014 lavet et særskilt regnskab over forbruget af mentortimer som led i 
imødegåelse af de budgetmæssige udfordringer på området. 

Budget for mentorordninger i  ARB i 2014 er 6,5 mio kr. inkl. 2,249 mio i statsrefusion.

3. LØST OG FAST

Kommentarer modtaget efter udsendelse af servicestandaed i høring i CA primo maj.

(Med fremhævet skrift i parentes kommentarer modtaget fra sagsbehandlerne i team Job og 
Kompetence)

• Skal der systematisk ske en evaluering af alle længerevarende aftaler om eks. efter 13 uger ?
• (Det er vi enig i. Der skal hver 13. uge ske opfølgning, så vi sikrer os at formålet 

indsatsen er tilstede og evt. beskriver nye formål, og tilretter indsatsen)

• Hvordan vurderes eksterne mentorers indsats?
• ( På nuværende tidspunkt bruger vi mange forskellige mentorer, men der er ikke 

nogen vurdering af den enkeltes indsats, svært målbart felt. Det handle som regel om 
det rette match mellem borger og mentor, hvis indsatsen skal virke. Det kunne være 
godt at have et mentorkatalog med beskrivelse af de forskellige mentorer, vi bruger, 
hvad er deres  målgruppe?. Hvordan arbejder de ? aftale om skriftlige 
tilbagemeldinger og pris. Vi kunne have et prisloft i Gribskov Kommune. Man kan 
arbejde med at lave mentorkontrakt, der beskriver hvad Gribskov jobcenter forventer
af mentor) 

• Kompetencecentret har arbejdet med et værktøj til måling af progression. Værktøjet er 
næsten færdigudviklet og vil tilsyneladende kunne anvendes i forbindelse med måling af 
progression også i forhold til mentorarbejdet i øvrige teams ?

• (For bureaukratisk med et egentligt progressionsværktøj, tænker at det bliver for 
bureaukratisk)

• Der kan kun visiteres til mentorforløb, såfremt det helt præcist er beskrevet hvad det 
beskæftigelsesfremmende mål er med indsatsen – hvordan sikres det ?

• (Helt enig – vi kan blive meget bedre til at beskrive indsatsen, formål, periode og 
konkrete tiltag. Kan lære noget af visitationsproces i CSS)

  



• I.f.b med udarbejdelse af servicestandard skal det sikres, at der ikke er noget ”skøn, der 
kommer under regel”. Hvordan sikres det ?

• (Ingen svar modtaget)

• Kan man forestille sig, at man køber/udveksler mentortimer hos hinanden til at løse den 
samlede opgave for borgeren, hvis man er i stand til i fællesskab mellem CA og SSU at 
definere borgerens behov? Eks. er det aftalt i Brønderslev kommune, at 
arbejdsmarkesområdet kan købe mentor/støttetimer i deres socal-sundhedsafdeling, eks. til 
at vejlede og guide borgere med psykiske lidelser

• Kan man forestille sig at der etableres et tværsektorielt mentorkorps med deltagelse fra CA 
og CSS ?

• (Det kan man - vi tilkøber allerede mentortimer fra CSS, i de sager hvor borgeren i 
forvejen har en støtteperson, det giver mening at støttepersonen også får opgaver, der 
er beskæftigelsesrettede. Det giver god mening for borgeren, at de kun skal forholde 
sig til en person. Støtteperson kender også kommunen og organisationen, hvilket kan 
være en udfordring for eksterne mentorer. Men det kræver også, at støttepersonen 
kender sin rolle og ikke ”leger” sagsbehandler (bliver på egen boldbane) samt at de er 
orienteret om beskæftigelsesområdet. Har måske ikke altid samme fokus som en 
mentor, der arbejder inden for  for arbejdsmarkedsområdet. Det dog være svært at 
skelne mellem, hvornår det er en indsats jf. beskæftigelseslovgivningen  og hvornår det
er jf. serviceloven, da de to lovgivninger overlapper hinanden)

 
Snitfladeproblemstillinger mellem arbejdsmarkedsområdet og det sociale område

Eksterne erfaringer:

Flere kommuner arbejder pt. med de samme udfordringer, som vi gør i Gribskov - eks. Hillerød 
Kommune, og det sker på samme baggrund. Et for stort forbrug – snitfaldespørgsmål. Der er 
imidlertid ikke kommet til nogle endelige konklusioner i.f.t. en fremtidig indsats. 

Aalborg Kommune har fornyligt arbejdet med problemstillingerne i forhold ungeindsatsen

CABI har udarbejdet et bud på snitfladeproblematikken mellem arbejdsmarkedsområdet – og det 
sociale område.

Mentorlovgivningen kan bruges/bruges i en række tilfælde, hvor der også er andre støttemuligheder
herunder på:

• Personlig assistance til handicappede i erhverv Målgruppe: Personer med varig og 
betydelig funktionsnedsættelse.

• Servicelovens personlige hjælpeordninger Målgruppe: Personer med betydeligt (og i 
nogle tilfælde også varigt) nedsat funktionsevne.

• Personlig rådgiver/kontaktperson til unge Målgruppe: Unge under 18 år, som har et 
særligt behov for støtte. Ordningen kan dog fortsætte til den unge fylder 23 år.

Personlig assistance:
• Efter lov om kompensation til handicappede i erhverv kan der "ydes personlig assistance



til ledige, lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende, der på grund af en varig og 
betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig personlig 
bistand", jf. lovens § 4.

• Mentorordningen, er modsat personlig assistent, tænkt til at skulle løse en 
overgangssituation. Mentorstøtte bevilges med henblik på, at en person opnår eller 
fastholder beskæftigelse m.m. Dertil er målgruppen for mentorstøtte langt bredere, idet 
alle personer der er omfattet af beskæftigelsesindsatsloven samt personer i beskæftigelse
og uddannelse, er omfattet af ordningen

            Servicelovens personlige hjælpeordninger:

• Der findes en række forskellige personlige hjælpeordninger i lov om social service 
(SEL). Det vigtigste set i relation til mentorordningen er:§ 96, Borgerstyret personlig
assistance - også kaldet BPA § 85, socialpædagogisk bistand, Der findes en række 
forskellige personlige hjælpeordninger i lov om social service (SEL). Det vigtigste set i 
relation til mentorordningen er:§ 96, Borgerstyret personlig assistance - også kaldet 
BPA,§ 85, socialpædagogisk bistand § 102, særlig behandlingsmæssig bistand

• En grundlæggende forskel til mentorordningen er, at servicelovens hjælpeordninger alle 
har et bredt alment livsforbedrende sigte, mens mentorordningen altid skal have et 
beskæftigelsesfremmende formål. 
Samtidig er personkredsen langt snævrere i serviceloven, idet der i alle tilfælde skal
være tale om personer med betydelig (og i nogle tilfælde også varigt) nedsat 
funktionsevne (Hvordan vurderes det ?). 

Hvis en person både har et behov for generel personlig hjælp og et behov for 
mentorstøtte til et beskæftigelsesfremmende formål, kan man godt forestille sig, at en 
mentor kombineres med en hjælpeforanstaltning.

• Personlig rådgiver/kontaktperson til unge 

• Efter serviceloven har kommunen mulighed for at tilbyde personlig rådgiver eller 
fastkontaktperson til unge under 18 år. Begge dele kan opretholdes eller tildeles igen 
(hvis foranstaltningen har været ophørt i en periode) efter den unge er fyldt 18, men kun 
med den unges samtykke.. 

Foranstaltningen skal ophøre, når målet er nået – dog senest når den unge fylder 23. 
Målgruppen er børn eller unge, hvor en undersøgelse efter servicelovens § 50 tilsiger, at 
barnet/den unge har særligt brug for støtte. Det er en betingelse at man med rimelighed 
kan forvente, at foranstaltningen afhjælper de – eller nogen af de - problemer, den 
socialfaglige undersøgelse efter § 50 har vist. 

Afgrænsninger ift. til mentorordning - opmærksomhedspunkter:

• Har den unge behov for særlig støtte (er der lavet en § 50 og hvad viser den)? 
• Er der brug for samarbejde med forældrene? 
• Er der brug for en stor indsats i ”fritidslivet”? 
• Handler det om en socialiseringsindsats? 
• Hvad er behandlingsbehovet? Hvad er tidsperspektivet? 
• Er den unge ”sent udviklet”, og er der behov for at indsatsen går ud over det 23. år?



Andre problemstillinger der kan være aktuelle i drøftelserne ?

Vi skal se på forskelle i mentorkontrakterne, m.h.p. at udarbejde en standardiseret kontrakt bl.a.:

Vi skal se på hvordan transport afregnes.

Vi skal se på hvad der defineres som konfrontationstimer ATA-tid.

Vi skal se på krav til afrapportering fra mentorer, fx progression i forhold til målet med 
mentoropgaven, hvad timerne er brugt til hvornår er de afviklet o.s.v.

Der er jobcentre som selv har støttekorps ansat til at varetage § 85 opgaverne – 
eller som har ladet mentor varetage både LAB- og §85 opgaver – fordele og 
ulemper kan ses her; brnordjylland.dk/~/.../Mentor2014/.../Alle-cases-mentor%20pdf.ashx


