Brøndby

Løntilskud
Løntilskudsordningen giver virksomheder mulighed for
at ansætte en potentiel ny medarbejder på arbejdspladsen med tilskud. Løntilskuddet kan vare op til 12
mdr. i private virksomheder og op til 6 mdr. i offentlige
virksomheder, men gives typisk i en periode på 3 til 6
mdr. Herefter kan ansættelsen fortsætte uden tilskud.

Virksomheden udbetaler som minimum overens
komstmæssig løn inden for det pågældende
ansættelsesområde og modtager herefter et løntilskud
på 50% af lønnen dog max. 72,96 kr. pr. arbejdstime
(2014 sats). For offentlige virksomheder er satsen
141,02 kr. pr. arbejdstime.

Private virksomheder kan modtage løntilskud til en
ny medarbejder, der forudgående har haft en periode med minimum 6 måneders ledighed*. Kravet om 6
måneders ledighed bortfalder dog, hvis den ledige:
· ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse på
gymnasialt niveau eller højere
· er over 50 år eller
· er enlig forsørger.

Det er en betingelse, at der er et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden løntilskud og antallet af
ansatte med løntilskud / virksomhedspraktik.
Der findes også løntilskudsordninger for nyuddannede
handicappede og førtidspensionister - se faktaark.

*For dagpengemodtagere gælder, at det skal være sammenlagt ledighed. For kontanthjælpsmodtagere sammenhængende ledighed. Ledighed på forskellige
ydelser kan godt tælles sammen som sammenhængende ledighed.
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Løntilskudsforløbet planlægges i
tæt samarbejde med virksomheden og den ledige. Jobcentret følger løbende op på løntilskuddet.
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