
 
 
 

 
 

Løntilskud til ansættelse af ledige i private virksomheder 
 
Ansæt en ledig med tilskud. På den måde får du god tid til at danne dig et indtryk af, hvordan 
den pågældende arbejder - fagligt og i samarbejdet med kollegerne. 

Tilbud om ansættelse med løntilskud gives med henblik på oplæring og træning af faglige, 
sociale eller sproglige kompetencer. 

 

En fordel for virksomheden og for den ledige 
 Virksomheden møder en potentiel ny medarbejder, og den ledige får prøvet sig selv af i 

et konkret job.  

 Virksomheden får 72,96 kr. i timen i tilskud (2014), dog max 50 % af de samlede 
lønomkostninger. Det er jobcenteret, der i sidste ende afgør længden af den periode, 
der skal gives løntilskud til.  

 Refusionsberegning: F.eks: en medarbejder har arbejdet 160,33 timer pr. mdr. 
Virksomheden får 160,33 timer x 72,96 = kr. 11.697,68 til refusion iht. INL § 23c. 

 
Regler for ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere 

 Jobcenter skal godkende løntilskudspladsen og den ledige. Det er vigtigt, at 
ansættelsen ikke starter før jobcentret skriftligt har godkendt løntilskudspladsen.  

 Der skal være tale om en nettoudvidelse i antallet af medarbejdere, når virksomheden 
ansætter en person i jobtræning med løntilskud, og der skal være et rimeligt forhold 
mellem antallet af ansatte med og uden tilskud.  

 Løntilskudspladsen skal være egnet til at føre den ledige over i ordinær beskæftigelse i 
virksomheden eller tilsvarende fagområde.  

 Løn- og ansættelsesvilkår skal følge den almindelige overenskomst på området.  
 Jobcentret kan ved siden af løntilskuddet bevilge et tilskud til en person, som varetager 

opgaven med introduktion og støtte til en ledig med særligt behov for vejledning eller 
oplæring. Jobcentret kan yde tilskud til hjælpemidler i form af undervisningsmateriale, 
arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger.  

 Der gælder almindeligt overenskomstmæssigt opsigelsesvarsel, dog mindst 14 dage.  

 

               For nærmere information kontakt venligst:  

 
International House 
Jobcenter Copenhagen International 
Gyldenløvesgade 11, 2. sal  
Tlf. 82 56 46 00 
Jki_integrationogsprog@bif.kk.dk 
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