SAMMEN OM INTEGRATION

LØNTILSKUD
– RUM TIL AT AFPRØVE SAMARBEJDET

Med løntilskudsordningen kan I ansætte en flygtning med
reduceret lønudgift for en periode.
Det vil typisk være relevant for flygtninge, som har behov for at
få afklaret, hvilke type job de ønsker og har evner inden for – eller
som mangler faglige, sproglige eller sociale kompetencer for at
kunne finde beskæftigelse på normale løn- og arbejdsvilkår.
Løntilskudsperioden giver jer som virksomhed god tid til at
oplære flygtningen inden for et fagligt felt og få et solidt indtryk af hans eller hendes faglige og personlige kompetencer.

Det er målet, at den nye medarbejder får opkvalificeret sine
kompetencer i løbet af løntilskudsperioden, så han eller hun
kan blive ansat på ordinære vilkår eller indgå en uddannelsesaftale med virksomheden – for eksempel som voksenlærling.
Rent praktisk udbetaler du som arbejdsgiver lønnen til
den ansatte og får løntilskuddet dækket fra jobcenteret.
Jobcenteret i din kommune administrerer og bistår med
hjælp og vejledning om løntilskudsordningen.

RAMMERNE

KOM VIDERE

• Typisk gives løntilskud i en periode på tre til fire måneder, men der
er mulighed for op til 12 måneder.

Kontakt dit lokale jobcenter eller
Jobservice Danmark på 72 200 350,
hvis du vil høre mere om ordningen
eller have hjælp til at få en flygtning
i løntilskud.

• En flygtning ansat med løntilskud må ikke erstatte almindeligt ansatte
medarbejdere, og ved ansættelsen med løntilskud skal der være tale
om merbeskæftigelse (nettoudvidelse).
• Man kan ikke komme i løntilskud i den virksomhed, man senest har
været ansat i, eller som er ejet af fx ens ægtefælle.
Særlige regler for løntilskud hos private virksomheder
• Hvis en flygtning bliver ansat med løntilskud hos en privat arbejdsgiver, får
vedkommende almindelig overenskomstmæssig løn, pension og arbejdstid.
• Det er ikke muligt at få tilskud til transport.
• Arbejdsgiveren modtager et løntilskud på 75,09 kr. pr. time. (2016)
For offentlige virksomheder gælder andre regler, bl.a. et løntilskud
på 109,06 kr. pr. time (2016) og mulighed for tilskud til transport.

75,09 kr.
pr. time er tilskuddet, du kan få, til en
flygtning i løntilskud

