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03/10-2019. Justeringer ift arbejdsgruppen. Virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud 

og nytteindsats. 

 

Kapitel 10 

Virksomhedspraktik 

 

Formål, opfølgning og underretning m.v.  

 

§ 60. Ved etablering af virksomhedspraktik afgrænses en arbejdsgiver ud fra P.nr. 

(produktionsenhedsnummer), jf. lov om det centrale virksomhedsregister. Såfremt der er enighed 

mellem arbejdsgiveren og de ansatte herom, kan der ske en anden afgrænsning. Der skal foreligge 

skriftlig tilkendegivelse om dette fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant, der er ansat på 

den adresse (P-nummer), hvor virksomhedspraktikken skal etableres. 

Stk. 2. Jobcenteret og arbejdsgiveren aftaler i samarbejde med personen formålet med, indholdet i 

samt varigheden og omfanget af tilbuddet om virksomhedspraktik.  

Stk. 3. Deltagelse i virksomhedspraktik skal ligge inden for virksomhedens normale arbejdstid og 

må ikke have et omfang, der overstiger normal, fuld arbejdstid pr. uge.  

Stk. 4. For personer omfattet af § 1, nr. 1, 2, 4, og nr. 12, som er jobparate, kan tilbud om 

virksomhedspraktik ikke tilbydes i den virksomhed, hvor personen senest har været ansat, herunder 

hvis ansættelsen har været med offentligt tilskud.    

Stk. 5. Andre personer omfattet af § 1 end de under stk. 4 nævnte, kan efter en konkret vurdering 

tilbydes virksomhedspraktik på den arbejdsplads, hvor de senest har været ansat, forudsat at 

praktikken ligger inden for en ny arbejdsfunktion. Forskellen på de to arbejdsfunktioner skal fremgå 

af den indgåede praktikaftale. 

Stk. 6. Personer omfattet af § 1, nr. 6 og 7, som ikke er i ansættelsesforhold, og som er enige i at 

modtage tilbud i den virksomhed, hvor de senest har været ansat, kan uanset bestemmelsen i stk. 4 

tilbydes virksomhedspraktik i denne virksomhed i samme arbejdsfunktion. 

 

§ 61. Under en virksomhedspraktik følger jobcenteret op på opholdet som led i det individuelle 

kontaktforløb og inddrager i nødvendigt omfang arbejdsgiveren heri. 

 

§ 62. Når en arbejdsgiver har fået henvist en person i virksomhedspraktik, har arbejdsgiveren pligt 

til straks at give jobcenteret meddelelse om resultatet af henvisningen, herunder hvis personen ikke 

har fået praktikken, eller hvis praktikken ikke påbegyndes eller afbrydes. 

 

Udlandet  

 

§ 63. En person, der er omfattet af § 1, nr. 6, og som har ret til sygedagpenge under ophold i 

udlandet, jf. sygedagpengelovens § 3, kan få tilbud om virksomhedspraktik i udlandet med henblik 

på arbejdsfastholdelse og afklaring af arbejdsevnen som led i retten til fortsat at modtage 

sygedagpenge. 
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Forholdet til virksomhedens ansatte, høring  

 

§ 64. Ved etablering af virksomhedspraktik i mere end 13 uger skal spørgsmålet om etableringen 

have været drøftet mellem arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant tillidsrepræsentant for 

den relevante faggruppe på det pågældende P-nr. 

Stk. 2. Det skal fremgå af arbejdsgiverens tilbud om etableringen, at 

tillidsrepræsentantenmedarbejderrepræsentanten, jf. stk. 1, er blevet hørt om ansøgningen. 

Stk. 3. Forud for etableringen skal der foreligge skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og en 

tillidsrepræsentantenmedarbejderrepræsentant om, hvorvidt betingelserne i stk. 1 og 2 er opfyldt. 

Stk. 4. Er der ikke en tillidsrepræsentant for den relevante faggruppe på det pågældende p-nr., 

inddrages én medarbejderrepræsentant i følgende rækkefølge: 

1) En tillidsrepræsentant for den relevante faggruppe hos arbejdsgiveren opgjort på CVR-nr.  

2) En fælles tillidsrepræsentant hos arbejdsgiveren, opgjort på CVR-nr. 

3) En medarbejderrepræsentant for den relevante faggruppe hos arbejdsgiveren opgjort på P-nr. 

 

Forholdet mellem antal ansatte med og uden tilskud (rimelighedskravet) 

 

§ 65. Antallet af personer i virksomhedspraktik, antallet af ansatte med løntilskud og antallet af 

personer i nytteindsats må maksimalt udgøre 

1) 1 person for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden har 0-50 ansatte, dog altid 1 person, 

og 

2) herudover 1 person for hver 10 ordinært ansatte. 

Stk. 2. I opgørelsen af antallet efter stk. 1 indgår personer omfattet af kapitel 11-13 i lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. samt 

personer omfattet af § 23 b i integrationsloven. Opgørelsen sker som fuldtidspersoner, hvor antallet 

af personer på fuld tid og på deltid skal opgøres som brøkdele af årsværk. 

Stk. 3. Ved opgørelsen af antallet af ordinært ansatte medregnes alle beskæftigede, hvor antallet af 

fuldtids- og deltidsbeskæftigede og sæsonarbejdere skal opgøres som brøkdele af årsværk.  uden 

hensyn til arbejdstidens længde. Der skal dog ikke medregnes ansatte med offentligt tilskud og  

ansatte under 18 år, der er ansat i henhold til en ansættelsesaftale, der er indgået for et bestemt 

tidsrum eller med henblik på en bestemt arbejdsopgave.. 

Stk. 4. Opgørelsen sker ved at beregne gennemsnittet af antallet af ordinært ansatte i de seneste 43 

måneder før etableringen af virksomhedspraktikken. I virksomheder, hvor antallet af ansatte er 

skiftende på grund af sæsonsvingninger, kan opgørelsen udvides fra 3 til 4 måneder. 

Stk. 5. Stk. 1 gælder ikke for personer, der er omfattet af § 1, nr. 6 og 7, når 

virksomhedspraktikken skal foregå på en virksomhed, hvor personen er ansat. 

Stk. 6. Forud for etableringen af virksomhedspraktik skal der foreligge skriftlig tilkendegivelse fra 

arbejdsgiveren og en tillidsrepræsentant for den relevante faggruppe på det pågældende p.nr. 

medarbejderrepræsentant om, hvorvidt betingelserne i stk. 1 er opfyldt. 

Stk. 7. Er der ikke en tillidsrepræsentant for den relevante faggruppe på det pågældende p-nr., 

inddrages én medarbejderrepræsentant i følgende rækkefølge: 

1) En tillidsrepræsentant for den relevante faggruppe hos arbejdsgiveren opgjort på CVR-nr.  
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2) En fælles tillidsrepræsentant hos arbejdsgiveren, opgjort på CVR-nr. 

3) En medarbejderrepræsentant for den relevante faggruppe hos arbejdsgiveren opgjort på P-nr. 

 

 

Kapitel 11 

Ansættelse med løntilskud 

 

Afgrænsning af arbejdsgiveren 

 

§ 66. Ved ansættelse med løntilskud afgrænses en arbejdsgiver ud fra P.nr. 

(produktionsenhedsnummer), jf. lov om det centrale virksomhedsregister, jf. dog stk. 2. Såfremt der 

er enighed mellem arbejdsgiveren og de ansatte herom, kan der ske en anden afgrænsning. Der skal 

foreligge skriftlig tilkendegivelse om dette fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant, der er 

ansat på den adresse (P-nummer), hvor ansættelsen med løntilskud skal ske. 

Stk. 2. For private arbejdsgivere opgøres kravet i § 79 om, at der skal være merbeskæftigelse i 

forhold til det gennemsnitlige antal af ordinært ansatte i de foregående 12 måneder, ud fra 

arbejdsgiverens CVR-nr., jf. lov om det centrale virksomhedsregister. Det samme gælder 

vurderingen af, om en arbejdsgiver er omfattet af bestemmelserne i § 8588 om udelukkelse af visse 

virksomheder, § 86 om beregning af støtteintensitet og § 8790 om anmeldelse til EU-kommissionen 

af støttebeløb over 5 mio. EUR årligt til en enkelt arbejdsgiver. 

 

Særlige krav 

 

§ 67. En person kan ikke få tilbud om ansættelse med løntilskud hos en privat arbejdsgiver, hvis 

virksomheden ejes af personens ægtefælle, registrerede partner eller samlever. 

Stk. 2. En person kan ikke ansættes med løntilskud hos en arbejdsgiver, hvor der er etableret eller 

aftalt arbejdsfordelingsordninger. 

Stk. 3. En person kan ikke få tilbud om ansættelse med løntilskudAnsættelse med løntilskud hos 

private og offentlige arbejdsgivere kan ikke tilbydes en person hos den arbejdsgiver, hvor personen 

senest har været ansat, herunder hvis ansættelsen har været med offentligt tilskud, jf. dog stk. 4. 

Stk. 4. En person, der skifter målgruppe i § 1, kan få tilbud om fortsættelse af en ansættelse med 

løntilskud hos den arbejdsgiver, hvor personen umiddelbart før målgruppeskiftet var ansat med 

løntilskud. Den samlede ansættelse med løntilskud hos den samme arbejdsgiver kan i alt højst have 

den varighed, der gælder for den målgruppe, som personen fremover omfattes af. 

 

Kombination med uddannelse 

 

§ 68. Uddannelse kan efter aftale mellem arbejdsgiveren og den ansatte indgå i et tilbud om 

ansættelse med løntilskud. Under uddannelsen udbetaler arbejdsgiveren løn som i den øvrige del af 

ansættelsen. Arbejdsgiveren betaler for eventuelt køb af uddannelsen, jf. dog stk. 2 og 3. 

Stk. 2. Jobcenteret kan betale for køb af uddannelsen m.v., hvis uddannelsesforløbet er aftalt med 

jobcenteret, som led i tilbuddet om ansættelse med løntilskud. 
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Stk. 3. Efter aftale mellem arbejdsgiveren og jobcenteret kan personen under ansættelsen med 

løntilskud få tilbud om vejledning og opkvalificering efter kapitel 14 i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats. Under deltagelse i tilbuddet om vejledning og opkvalificering har personen 

orlov uden løn fra løntilskudspladsen. 

 

Løn- og arbejdsvilkår 

 

§ 69. Når et ansættelsesforhold med løntilskud indgås, oprettes der en ansættelseskontrakt eller et 

ansættelsesbrev, hvori løn og arbejdsvilkår samt forventet tilskudsperiode anføres. 

Ansættelsesforholdet kan i alle tilfælde kun bringes til ophør i overensstemmelse med gældende 

overenskomster og lovgivning. Betaling af den fulde lønudgift påhviler arbejdsgiveren. 

 

§ 70. Ved ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere af personer omfattet af § 1, nr. 1-

8 og 12, udgør lønnen 127,90 kr. (2019 niveau) pr. arbejdstime, eksklusiv feriegodtgørelse, 

ferietillæg og eventuel søgnehelligdagsbetaling. 

Stk. 2. Timelønnen beregnes på baggrund af den maksimale dagpengesats pr. måned divideret 

med 160,33 timer tillagt arbejdsmarkedsbidrag og reguleres en gang om året pr. 1. januar. Den 

regulerede timeløn udmeldes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.  

Stk. 3. Ud over lønnen pr. arbejdstime ydes kun følgende: 

1) Omkostningsdækkende ydelser. 

2) Arbejdstidsbestemte tillæg. 

3) Arbejdsbestemte tillæg, der ikke er en fast påregnelig del af lønnen. 

Stk. 4. Ved ansættelse af en person omfattet af § 1 nr. 1, skal lønnen til personen efter fradrag af 

arbejdsmarkedsbidrag ligge på niveau med personens individuelle dagpenge. 

Stk. 5. Ved ansættelse af en person omfattet af § 1, nr. 2-5 og 7 og 8, skal lønnen til personen efter 

fradrag af arbejdsmarkedsbidrag ligge på niveau med personens samlede individuelle hjælp efter §§ 

22-25, 34, 68 og 69 j i lov om aktiv socialpolitik. Ved fastsættelse af den samlede løn omregnes den 

særlige støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik til en skattepligtig indkomst ved at dividere med 

0,6. Lønnen beregnes på baggrund af foregående måneds hjælp. Hvis personen ikke har modtaget 

hjælp den foregående måned, skal lønnen beregnes på baggrund af den forventede hjælp for den 

kommende måned. 

Stk. 6. Ved ansættelse af en person omfattet af § 1, nr. 12, skal lønnen til personen efter fradrag af 

arbejdsmarkedsbidrag ligge på niveau med 80 pct. af højeste dagpenge, når personen har 

forsørgelsespligt over for børn, og børnene opholder sig i Danmark, og 60 pct. af højeste dagpenge 

for andre. For EU-/EØS-borgere anses opholdsbetingelsen for opfyldt, hvis deres børn opholder sig 

i et andet EU-/EØS-land. 

Stk. 7. Hvis der til ansættelsen er tilknyttet en overenskomstmæssig pensionsordning, indbetaler 

arbejdsgiveren til denne både den ansattes pensionsbidrag og arbejdsgiverbidrag beregnet på 

grundlag af den overenskomstmæssige timeløn. 

 

§ 71.  For personer omfattet af § 1, nr. 1-5, 7, 8 og 12, fastsætter den offentlige arbejdsgiver 

arbejdstiden i det enkelte tilbud under hensyn til personens individuelle dagpenge, uddannelses- 
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eller kontanthjælp,  overgangsydelse, ressourceforløbsydelse eller i forhold til henholdsvis 80 og 60 

pct. af højeste dagpenge for ledige selvforsøgende med eller  uden forsørgerpligt overfor børn, samt 

under hensyn til timelønnen, jf. § 70, stk. 1. Antallet af arbejdstimer rundes op til nærmeste hele 

antal timer. Den samlede løn beregnes ud fra det oprundede timetal. 

Stk. 2. Arbejdstiden fastsættes ved ansættelsesforholdets påbegyndelse for hele 

ansættelsesperioden, jf. dog § 73. Ved ansættelser hen over årsskiftet reguleres timelønnen i 

overensstemmelse med beregningen i § 70, stk. 2. 

Stk. 3. Eventuelt over- og merarbejde skal afspadseres og beregnes på grundlag af den i § 70, stk. 

1, fastsatte timebetaling med de procenttillæg m.v., der følger af den pågældende overenskomst. 

Stk. 4. Den ugentlige arbejdstid nedsættes, hvis personen har ordinær beskæftigelse som 

lønmodtager i mere end 5 timer ugentligt. For hver times ordinær beskæftigelse udover 5 timer 

ugentligt nedsættes den ugentlige arbejdstid i tilbuddet med 1 time. 

Stk. 5. Personen skal oplyse jobcenteret om omfang af og eventuelle ændringer i den ordinære 

beskæftigelse. 

Stk. 6. Arbejdsvilkårene skal i øvrigt svare til de overenskomstmæssige eller de for tilsvarende 

arbejde sædvanligt gældende. 

Stk. 7. Til brug for den offentlige arbejdsgivers fastsættelse af arbejdstiden, jf. stk. 1, kan jobcenteret 

underrette arbejdsgiveren om personens individuelle dagpengesats, jf. § 70, stk. 4, for personer 

omfattet af § 1, nr. 1, henholdsvis om personens hidtidige individuelle hjælp efter §§ 22-25, 34, 68 

og 69 j i lov om aktiv socialpolitik, jf. § 70, stk. 5, for personer omfattet af § 1, nr. 2–5, 7 og 8. 

 

§ 72. For personer omfattet af § 1, nr. 6, fastsættes arbejdstiden efter aftale mellem jobcenteret, 

arbejdsgiveren og personen. 

 

§ 73. For en person, der får tilbud om fortsættelse af ansættelse med løntilskud hos en offentlig 

arbejdsgiver i forbindelse med et målgruppeskift, jf. § 67, stk. 4, og hvor der samtidig sker et 

ydelsesskift, hvor personen fremover omfattes af § 1, nr. 1-8 eller 12, skal der ske en genberegning 

af arbejdstiden og lønnen efter reglerne i §§ 70-72.  

 

Opfølgning og underretning m.v. 

 

§ 74. Under en ansættelse med løntilskud følger jobcenteret op på ansættelsen som led i det 

individuelle kontaktforløb og inddrager i nødvendigt omfang arbejdsgiveren heri. 

 

§ 75. Når en person, som er ansat med løntilskud, er fraværende på grund af sygdom, skal den 

ansatte på den første sygedag give meddelelse til arbejdsgiveren herom. 

Stk. 2. Arbejdsgiveren vurderer, om sygemeldingen giver anledning til at give jobcenteret 

meddelelse om fraværet. Ved vurderingen indgår årsagen til og omfanget og hyppigheden af den 

ansattes eventuelle tidligere sygemeldinger. 
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§ 76. Når en arbejdsgiver har fået henvist en person til ansættelse med løntilskud, har 

arbejdsgiveren pligt til straks at give jobcenteret meddelelse om resultatet af henvisningen, herunder 

hvis personen ikke er blevet ansat, eller hvis arbejdsforholdet ikke påbegyndes eller afbrydes. 

 

Ansættelse med løntilskud i udlandet 

 

§ 77. Til en person omfattet af § 1, nr. 1, kan tilbud om ansættelse med løntilskud gives i udlandet, 

når 

1) ansættelse sker hos en arbejdsgiver/organisation med hjemsted i Danmark, 

2) ansættelsen er frivillig for personen, 

3) der ydes danske overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår, jf. dog § 70, og 

4) den ansatte er sikret hjemrejse. 

 

Merbeskæftigelse m.v. 

 

§ 78. Ansættelse med løntilskud af personer omfattet af § 1, nr. 1-8 og 12, skal medføre en 

nettoudvidelse af antallet af ansatte hos vedkommende arbejdsgiver, jf. §§ 66 og 79 og 80.  

 

§ 79. For private og offentlige arbejdsgivere skal der ved nettoudvidelse forstås merbeskæftigelse 

i forhold til det gennemsnitlige antal af ordinært ansatte i de foregående 12 måneder, og at 

ansættelsen ikke sker i en stilling, der er blevet ledig ved afskedigelse eller fratrædelse af en ansat 

uden støtte inden for de foregående 3 måneder. 

Stk. 2. Ved opgørelsen af antallet af ordinært ansatte medregnes alle beskæftigede, hvor antallet af 

fuldtids- og deltidsbeskæftigede og sæsonarbejdere skal opgøres som brøkdele af årsværk. Der skal 

dog ikke medregnes ansatte med offentligt tilskud. 

Stk. 3. Hvis en arbejdsgiver kun har haft ansatte i en del af de foregående 12 måneder, beregnes 

det gennemsnitlige antal ansatte efter stk. 2 som et gennemsnit af antallet af ansatte i de måneder 

inden for de foregående 12 måneder, hvor der har været ansatte. 

 

§ 80. For offentlige virksomheder skal der ved nettoudvidelse forstås merbeskæftigelse i forhold 

til det gennemsnitlige antal af ordinært ansatte i de foregående 12 måneder ifølge budgettet for 

arbejdsgiveren.   

Stk. 2. Ved opgørelsen af antallet af ordinært ansatte medregnes alle beskæftigede uden hensyn til 

arbejdstidens længde. Der skal dog ikke medregnes ansatte med offentligt tilskud og personer, der 

er ansat i henhold til en ansættelsesaftale, der er indgået for et bestemt tidsrum eller med henblik på 

en bestemt arbejdsopgave. 

Stk. 3. Hvis en arbejdsgiver kun har haft ansatte i en del af de foregående 12 måneder, beregnes 

det gennemsnitlige antal ansatte efter stk. 2 som et gennemsnit af antallet af ansatte i de måneder 

inden for de foregående 12 måneder, hvor der har været ansatte. 

 

§ 81. Ansættelse med løntilskud af personer omfattet af § 1, nr. 10 og 11, skal enten udgøre en 

nettoudvidelse, jf. §§ 78-80, eller stillingen skal være blevet ledig som følge af 
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1) frivillig afgang, 

2) afgang på grund af alder, 

3) frivillig reduktion af arbejdstiden, eller 

4) afskedigelse på grund af forseelse. 

 

§ 8082. For private arbejdsgivere påses betingelsen om merbeskæftigelse af arbejdsgiveren og de 

ansatte i fællesskab. Til brug herfor skal arbejdsgiveren give repræsentanter for de ansatte alle 

nødvendige oplysninger. 

Stk. 2. For private arbejdsgivere, der er omfattet af en kollektiv overenskomst, afgøres uenighed 

om betingelsen om merbeskæftigelse efter de gældende fagretlige regler om mægling og eventuel 

voldgift ved uenighed af faglig karakter. Det regionale arbejdsmarkedsråd underrettes af parterne 

om udfaldet af den fagretlige behandling. 

Stk. 3. For private arbejdsgivere, der ikke er omfattet af kollektiv overenskomst, afgør det 

regionale arbejdsmarkedsråd administrativt endeligt, om betingelsen om merbeskæftigelse er 

opfyldt. 

Stk. 4. For private arbejdsgivere, hvor der ikke er nogen ansatte, påses betingelsen om 

merbeskæftigelse af jobcenteret. 

 

§ 8183. For offentlige arbejdsgivere påses betingelsen om merbeskæftigelse af arbejdsgiveren og 

de ansatte i fællesskab. Til brug herfor skal arbejdsgiveren give repræsentanter for de ansatte alle 

nødvendige oplysninger. 

Stk. 2. Uenighed afgøres ved mægling mellem de forhandlingsberettigede personaleorganisationer 

og arbejdsgiveren ansættelsesmyndigheden og eventuelt ved voldgift. Voldgiftsretten 

sammensættes af to repræsentanter udpeget af de forhandlingsberettigede personaleorganisationer 

og af to repræsentanter for arbejdsgiverenansættelsesmyndigheden. Parterne vælger en opmand. 

Hvis der ikke opnås enighed om valget af opmanden, skal parterne anmode arbejdsrettens formand 

om at udnævne denne. Parterne underretter det regionale arbejdsmarkedsråd om voldgiftsrettens 

afgørelse. 

 

§ 8284. På private og offentlige ansættelsesområder skal det af arbejdsgiverens tilbud om at 

ansætte en person med løntilskud fremgå 

1) om ansættelsesområdet er omfattet af en kollektiv overenskomst, 

2) at repræsentanter for de ansatte er blevet hørt om ansøgningen, og 

3) om de ansatte er positive overfor at medvirke til opfyldelse af formålet med ansættelsen. 

Stk. 2. Af arbejdsgiverens tilbud skal det tillige fremgå, om der er enighed mellem arbejdsgiver og 

de ansatte om, at betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt. Hvis der ikke er enighed, og den 

private arbejdsgiver ikke er omfattet af kollektiv overenskomst, skal de ansattes synspunkter 

endvidere fremgå. 

Stk. 3. Forud for etableringen skal der fra arbejdsgiveren og en tillidsrepræsentant for den 

relevante faggruppe på det pågældende P-nr., medarbejderrepræsentant foreligge skriftlig 

tilkendegivelse om 

1) at repræsentanter for de ansatte er blevet hørt om ansøgningen, 
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2) at de ansatte er positive overfor at medvirke til at opfylde formålet med ansættelsen, og 

3) hvorvidt der er enighed mellem arbejdsgiver og de ansatte om, at betingelsen om 

merbeskæftigelse er opfyldt. 

Stk. 4. Er der ikke en tillidsrepræsentant for den relevante faggruppe på det pågældende p-nr., 

inddrages én medarbejderrepræsentant i følgende rækkefølge: 

1) En tillidsrepræsentant for den relevante faggruppe hos arbejdsgiveren opgjort på CVR-nr.  

2) En fælles tillidsrepræsentant hos arbejdsgiveren, opgjort på CVR-nr. 

3) En medarbejderrepræsentant for den relevante faggruppe hos arbejdsgiveren opgjort på P-nr. 

 

§ 85. På offentlige ansættelsesområder skal det af arbejdsgiverens tilbud om at ansætte en person 

med løntilskud fremgå, at repræsentanter for de ansatte er blevet hørt om ansøgningen, og om de 

ansatte er positive over for at medvirke til opfyldelse af formålet med ansættelsen. 

Stk. 2. Af arbejdsgiverens tilbud skal det tillige fremgå, om der er enighed mellem arbejdsgiver og 

de ansatte om, at betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt. 

Stk. 3. Forud for etableringen skal der fra arbejdsgiveren og en  medarbejderrepræsentant 

foreligge skriftlig tilkendegivelse om 

1) at repræsentanter for de ansatte er blevet hørt om ansøgningen, 

2) at de ansatte er positive overfor at medvirke til at opfylde formålet med ansættelsen, og 

3) hvorvidt der er enighed mellem arbejdsgiver og de ansatte om, at betingelsen om 

merbeskæftigelse er opfyldt. 

 

Forholdet mellem antal ansatte med og uden tilskud (rimelighedskravet) 

 

§ 8386. Antallet af ansatte med løntilskud og antallet af personer i virksomhedspraktik og 

nytteindsats må maksimalt udgøre  

1) 1 person for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden har 0 -50 ansatte, dog altid 1 person, 

og 

2) herudover 1 person for hver 10 ordinært ansatte. 

Stk. 2. I opgørelsen af antallet efter stk. 1 indgår personer omfattet af kapitel 11-13 i lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats, jf. dog stk. 5, kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i 

erhverv m.v. samt personer omfattet af § 23 b i integrationsloven. Opgørelsen sker som 

fuldtidspersoner, hvor antallet af personer på fuld tid og på deltid skal opgøres som brøkdele af 

årsværk. 

Stk. 3. Ved opgørelsen af antallet af ordinært ansatte medregnes alle beskæftigede, hvor antallet af 

fuldtids- og deltidsbeskæftigede og sæsonarbejdere skal opgøres som brøkdele af årsværk. uden 

hensyn til arbejdstidens længde. Der skal dog ikke medregnes ansatte med offentligt tilskud og 

ansatte under 18 år, der er ansat i henhold til en ansættelsesaftale, der er indgået for et bestemt 

tidsrum eller med henblik på en bestemt arbejdsopgave. 

Stk. 4. Opgørelsen sker ved at beregne gennemsnittet af antallet af ordinært ansatte i de seneste 43 

måneder før ansættelsen af personen med løntilskud. I virksomheder, hvor antallet af ansatte er 

skiftende på grund af sæsonsvingninger, kan opgørelsen udvides fra 3 til 4 måneder. 
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Stk. 5. For personer omfattet af § 1, nr. 11, gælder betingelsen i stk. 1 ikke ved ansættelse, og 

personen medregnes ikke i opgørelsen efter stk. 2. 

Stk. 6. Forud for etableringen af ansættelsen med løntilskud skal der foreligge skriftlig 

tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og en tillidsrepræsentant for den relevante faggruppe på det 

pågældende P-nr., medarbejderrepræsentant om, hvorvidt betingelserne i stk.1 er opfyldt. 

Stk. 7. Er der ikke en tillidsrepræsentant for den relevante faggruppe på det pågældende p-nr., 

inddrages én medarbejderrepræsentant i følgende rækkefølge: 

1) En tillidsrepræsentant for den relevante faggruppe hos arbejdsgiveren opgjort på CVR-nr.  

2) En fælles tillidsrepræsentant hos arbejdsgiveren, opgjort på CVR-nr. 

3) En medarbejderrepræsentant for den relevante faggruppe hos arbejdsgiveren opgjort på P-nr. 

 

Ændringer i løntilskuddet 

 

§ 8487. Såfremt der under ansættelsen sker ændringer i en persons evner og forudsætninger for at 

deltage i arbejdet i samme omfang som de øvrige ansatte, kan løntilskuddet justeres under 

forudsætning af, at der i aftalen med arbejdsgiveren er taget forbehold herfor. 

 

Udelukkelse af visse arbejdsgivere  

 

§ 8588. Løntilskudsordningen må for private løntilskudsansættelser ikke 

1) udgøre støtte til eksportrelaterede aktiviteter, navnlig tilskud der er direkte knyttet til de 

eksporterede mængder, til etablering og drift af et distributionsnet eller til andre løbende 

udgifter i forbindelse med eksportvirksomhed, 

2) være betinget af, at der anvendes indenlandske produkter i stedet for importerede, 

3) udgøre støtte til arbejdsgivere, der ikke har efterkommet et krav om tilbagebetaling af støtte, 

som EU-Kommissionen ved en tidligere beslutning har erklæret ulovlig og uforenelig med 

fællesmarkedet, 

4) udgøre støtte til kriseramte arbejdsgivere, eller 

5) udgøre støtte til arbejdsgivere, som modtager støtte, der er godkendt af EU-Kommissionen i 

henhold til EU’s rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af 

kriseramte arbejdsgivere. 

 

Støtteintensitet m.v.  

 

§ 8689. Bruttostøtteintensiteten for støtte til private arbejdsgivere i tilknytning til ansættelse af 

personer omfattet af § 1, nr. 1-8, 10 og 11, beregnet som en procentdel af de samlede 

lønomkostninger, kan over en periode på et år efter løntilskudsansættelsens påbegyndelse ikke 

overstige 50 pct. for personer, der er omfattet af § 1, nr. 1-6, og 75 pct. for personer omfattet af § 1, 

nr. 7, 8, 10 og 11. 

Stk. 2. Støtteloftet efter stk. 1 omfatter ud over løntilskuddet al støtte i tilknytning til ansættelsen, 

uanset om denne finansieres udelukkende af offentlige midler eller finansieres delvist af EU.  
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Stk. 3. Uanset stk. 2 kan støtte i tilknytning til ansættelse af personer omfattet af § 1, nr. 10 og 11, 

kumuleres med anden støtte, som vedrører samme støtteberettigede omkostninger, ud over 

støtteloftet i stk. 1, forudsat at kumuleringen ikke medfører en støtteintensitet, der overstiger 100 

pct. af de relevante omkostninger i de perioder, hvor de pågældende arbejdstagere er beskæftigede. 

 

§ 8790. Udbetaling af løntilskud til en enkelt arbejdsgiver eller et enkelt foretagende skal 

anmeldes til EU-Kommissionen, hvis støttebeløbet overstiger 5 mio. EUR årligt. 

 

Udbetaling af løntilskud 

 

 § 8891. Løntilskuddet til arbejdsgiveren beregnes som tilskudssatsen pr. time ganget med det 

antal timer, for hvilke der er udbetalt løn til personen. 

Stk. 2. Løntilskudsperiodens længde fastsættes ved aftale mellem jobcenteret og den enkelte 

arbejdsgiver. 

Stk. 3. Løntilskuddet nedsættes med det beløb, som arbejdsgiveren modtager som refusion fra det 

offentlige som følge af, at arbejdsgiveren fortsat udbetaler løn fx under sygdom og barsel. 

Nedsættelsen opgøres pr. dag, som der modtages refusion for. 

 

§ 8992. Til private arbejdsgivere kan der udbetales løntilskud for overarbejde, hvis overarbejde er 

naturligt og sædvanligt i den pågældende branche, og arbejdsgiveren kan dokumentere, at 

arbejdspladsens øvrige ansatte har haft tilsvarende overarbejde. 

 

§ 9093. Arbejdsgiveren skal underrette jobcenteret om ophør i ansættelse med løntilskud før 

løntilskudsperiodens udløb. 

Stk. 2. En arbejdsgiver skal på begæring afgive de nødvendige oplysninger til jobcenteret til brug 

for administrationen af ordningen. 

 

Udbetaling og udbetalingsgrundlag  

 

§ 9194. Ved ansættelse med løntilskud udbetaler jobcenteret løntilskuddet bagud for én måned ad 

gangen på baggrund af arbejdsgiverens anmodning om udbetaling af tilskuddet. Jobcenteret kan 

efter aftale med arbejdsgiveren udbetale løntilskuddet bagud for 3 måneder ad gangen. 

Stk. 2. Arbejdsgivere anmoder om udbetaling af løntilskud via NemRefusion. 

 

§ 9295. Er anmodningen om udbetaling af løntilskud jobcenteret i hænde senest den 15. i den 

efterfølgende måned, udbetaler jobcenteret løntilskuddet til arbejdsgiveren inden udgangen af den 

måned, hvor anmodningen er modtaget. Modtager jobcenteret anmodningen efter den 15. i den 

efterfølgende måned, udbetaler jobcenteret løntilskuddet til arbejdsgiveren inden udgangen af den 

efterfølgende måned, hvor anmodningen er modtaget. 

 

§ 9396. Arbejdsgiveren skriver under på, at de afgivne oplysninger er rigtige. 
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Annullering af bevillinger, tilbagebetaling af ydelser, misbrug m.v. 

 

§ 9497. En arbejdsgiver, som modtager løntilskud har pligt til at underrette jobcenteret om 

forhold, der har betydning for retten til løntilskuddet. 

Stk. 2. Jobcenteret kan bestemme, at løntilskud enten ikke skal udbetales eller tilbagebetales, hvis 

1) arbejdsgiveren har afgivet urigtig erklæring om forhold, der har betydning for at opnå ret til at 

ansætte ledige med løntilskud eller for at bevare retten hertil, 

2) arbejdsgiveren forsætligt har fortiet forhold, der har samme betydning som nævnt under nr. 1, 

eller 

3) arbejdsgiveren har modtaget for meget i støtte i henhold til EU-kommissionens forordning nr. 

651 af 17. juni 2014 om bruttostøtteintensitet, jf. § 8689.  

  

 

Kapitel 12 

Nytteindsats 

 

§ 9598. Nytteindsats kan tilbydes hos offentlige arbejdsgivere.  

Stk. 2. Ved etablering af nytteindsats afgrænses en arbejdsgiver ud fra P.nr. 

(produktionsenhedsnummer), jf. lov om det centrale virksomhedsregister, jf. dog § 102105, stk. 2. 

Såfremt der er enighed mellem arbejdsgiveren og de ansatte herom, kan der ske en anden 

afgrænsning. Der skal foreligge skriftlig tilkendegivelse om dette fra arbejdsgiveren og en 

tillidsrepræsentant, der er ansat på den adresse (P-nummer), hvor nytteindsatsen skal etableres. Er 

der ikke en tillidsrepræsentant hos arbejdsgiveren, skal tilkendegivelsen foreligge fra en 

medarbejderrepræsentant fra den pågældende adresse. 

 

Omfang og underretning m.v.  

 

§ 9699. Jobcenteret og arbejdsgiveren aftaler indholdet, varigheden og omfanget af tilbuddet om 

nytteindsats.   

Stk. 2. Deltagelse i nytteindsats skal ligge inden for virksomhedens normale arbejdstid og må ikke 

have et omfang, der overstiger normal, fuld arbejdstid pr. uge.  

Stk. 3. Tilbud om nytteindsats, kan ikke tilbydes en person i den virksomhed, hvor personen 

senest har været ansat, herunder hvis ansættelsen har været med offentligt tilskud efter lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats eller efter lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 

 

§ 97100. Under en nytteindsats følger jobcenteret op på opholdet som led i det individuelle 

kontaktforløb og inddrager i nødvendigt omfang arbejdsgiveren heri. 

 

§ 98101. Når en arbejdsgiver har fået henvist en person i nytteindsats, har arbejdsgiveren pligt til 

straks at give jobcenteret meddelelse om resultatet af henvisningen, herunder hvis personen ikke har 

fået nytteindsatspladsen, eller hvis tilbuddet om nytteindsats afbrydes efter påbegyndelsen. 
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Forholdet til virksomhedens ansatte, høring  

 

§ 99102. Ved etablering af nytteindsats skal spørgsmålet om etableringen have været drøftet 

mellem arbejdsgiveren og en tillidsrepræsentanten fra den relevante faggruppe på det pågældende 

P.nr. 

Stk. 2. Det skal fremgå af arbejdsgiverens tilbud om etableringen, at tillidsrepræsentanten, jf. stk. 

1, er blevet hørt om ansøgningen. 

Stk. 3. Forud for etableringen skal der foreligge skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og 

tillidsrepræsentanten om, hvorvidt betingelserne i stk. 1 og 2 er opfyldt. 

Stk. 4. Er der ikke en tillidsrepræsentant for den relevante faggruppe på det pågældende p-nr., 

inddrages én medarbejderrepræsentant i følgende rækkefølge: 

1) En tillidsrepræsentant for den relevante faggruppe hos arbejdsgiveren opgjort på CVR-nr.  

2) En fælles tillidsrepræsentant hos arbejdsgiveren, opgjort på CVR-nr. 

3) En medarbejderrepræsentant for den relevante faggruppe hos arbejdsgiveren opgjort på P-nr. 

 

Forholdet mellem antal ansatte med og uden tilskud  

 

§ 100103. Antallet af personer i nytteindsats, antallet af personer i virksomhedspraktik og antallet 

af ansatte med løntilskud må maksimalt udgøre 

1) 1 person for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden har 0-50 ansatte, dog altid 1 person, 

og 

2) herudover 1 person for hver 10 ordinært ansatte. 

Stk. 2. I opgørelsen af antallet efter stk. 1 indgår personer omfattet af kapitel 11-13 i lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 5 i lov om kompensation til handicapperede i erhverv m.v. samt 

personer omfattet af § 23 b i integrationsloven. Opgørelsen sker som fuldtidspersoner, hvor antallet 

af personer på fuld tid og på deltid skal opgøres som brøkdele af årsværk. 

Stk. 3. Ved opgørelsen af antallet af ordinært ansatte medregnes alle beskæftigede, hvor antallet af 

fuldtids- og deltidsbeskæftigede og sæsonarbejdere skal opgøres som brøkdele af årsværk.  uden 

hensyn til arbejdstidens længde. Der skal dog ikke medregnes ansatte med offentligt tilskud og 

ansatte under 18 år, der er ansat i henhold til en ansættelsesaftale, der er indgået for et bestemt 

tidsrum eller med henblik på en bestemt arbejdsopgave. 

Stk. 4. Opgørelsen sker ved at beregne gennemsnittet af antallet af ordinært ansatte i de seneste 43 

måneder før etableringen af virksomhedspraktikken, herunder nytteindsatsen. I virksomheder, hvor 

antallet af ansatte er skiftende på grund af sæsonsvingninger, kan opgørelsen udvides fra 3 til 4 

måneder. 

Stk. 5. Forud for etableringen af nytteindsats, skal der foreligge skriftlig tilkendegivelse fra 

arbejdsgiveren og en tillidsrepræsentant fra den relevante faggruppe på det pågældende p.nr. om, 

hvorvidt betingelserne i stk. 1 er opfyldt.  

Stk. 6. Er der ikke en tillidsrepræsentant for den relevante faggruppe på det pågældende p-nr., 

inddrages én medarbejderrepræsentant i følgende rækkefølge: 

1) En tillidsrepræsentant for den relevante faggruppe hos arbejdsgiveren opgjort på CVR-nr.  

2) En fælles tillidsrepræsentant hos arbejdsgiveren, opgjort på CVR-nr. 
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3) En medarbejderrepræsentant for den relevante faggruppe hos arbejdsgiveren opgjort på P-nr. 

Stk. 76. For personer i nytteindsats, kan kommunen ansøge det regionale arbejdsmarkedsråd om 

dispensation fra betingelsen i stk. 1, jf. § 12 i bekendtgørelse om organisering og understøttelse af 

beskæftigelsesindsatsen m.v. Dette gælder dog ikke for opgaver, der omfatter visiterede ydelser 

efter lov om social service. 

 

Nytteindsats som servicearbejde til borgere 

 

§ 101104. Nytteindsats kan ud over de opgaver, der efter gældende regler kan udføres af 

kommunen, bestå af servicearbejde for borgere, som kan dokumentere ikke selv at være i stand til at 

udføre det pågældende arbejde på grund af fysiske eller psykiske begrænsninger. 

Stk. 2. Ved vurderingen af, om servicearbejde for den enkelte borger er konkurrenceforvridende, 

skal indgå, at arbejdet ikke kan forventes at blive udført som almindeligt lønnet arbejde for 

borgeren. 

Stk. 3. En ydelse, som er en del af kommunens serviceniveau efter servicelovens § 83, kan ikke 

samtidig udføres som nytteindsats uden for reglerne om hjælp i servicelovens § 83. 

 

Støtte efter de minimis-reglerne 

 

§ 102105. For offentlige arbejdsgivere, som udøver erhvervsvirksomhed på markedsvilkår, indgår 

forsørgelsesydelser til personer i nytteindsats som støtte, der ydes efter de minimis-reglerne, jf. 

Europa-Kommissionens forordning nr. 1407/2013 om anvendelse af traktatens artikel 107 og 108 

på de minimis-støtte.  

Stk. 2. Opgørelsen sker ud fra arbejdsgiverens CVR-nr., jf. lov om det centrale 

virksomhedsregister. 

 

 


