
VIRKSOMHEDS
PRAKTIK

ANSÆTTELSE MED 
LØNTILSKUD

JOBROTATION FLEKSJOB FØRTIDS
PENSIONISTER,
ANSÆTTELSE  
MED LØNTILSKUD

SENIORJOB

FORMÅL  / Afprøve et nyt område
 / ”Snuse til området”
 / Få nye kompetencer

 Opkvalificering Bringe ledige i arbejde 
og ansatte i uddannelse

Bevare tilknytning til 
arbejdsmarkedet for 
personer med varige 
begrænsninger i 
arbejdsevnen

Give mulighed for at 
deltage i arbejdslivet, 
selvom arbejdsevnen er 
nedsat

Sikre beskæftigelse i 
overgang til efterløn

MÅLGRUPPE  / Modtagere af a-dag-
penge, midlertidig 
arbejdsmarkeds-
ydelse og kontant-
hjælp

 / Sygedagpenge
 / Revalidender
 / Ledige fleksjobbere

 / Modtagere af a-dag-
penge, midlertidig 
arbejdsmarkedsydel-
se og kontanthjælp

 / Revalidender
 / Ledige sygedagpen-

gemodtagere
 / Nyuddannede med 

handicap

 / Modtagere af 
a-dagpenge 
eller  midlertidig 

Personer under 
folkepensionsalderen,  
som ikke modtager 
førtidspension

Førtidspensionister  /  Ledige som mister 
ret til a-dagpenge 
5 år før overgang 
til efterløn

 / Ledige som desuden 
ikke længere 
kan få udbetalt 
den midlertidige 

LØN OG AN
SÆTTELSESVILKÅR

 / Fortsætter på hidtidig 
ydelse

 / Er ikke ansat på 
virksomheden

 /  Overenskomst-
mæssigevilkår

 / Offentlig ansættelse 
med løntilskud: 
maks. løn svarende til 
dagpengeniveauet

Overenskomstmæssige 
vilkår

 /  Løn fra arbejdsgiver 
for det udførte 
arbejde

 / Fleksløntilskud fra 
kommunen

 / Løn aftales med den 
faglige organisation

 / Overenskomst-
mæssige vilkår

 / Kommunal 
ansættelse

VARIGHED  / 4 uger 
 / 8 uger for dimittender 

med en videregående 
uddannelse

 / 13 uger for personer 
med andre problemer 
end ledighed. Kan 
forlænges op til 26 
uger

 / Privat: Op til 6 md.  
 / Offentlig: Op til 4 md.

 Op til 6 md.  / Til overgang til 
folkepension

 / Til overgang til 
folkepension

 / Til overgang til 
efterløn

TILSKUD Nej Ja Ja Nej Ja Ja

TILLIDS/
MEDARBEJDER  
RE PRÆSENTANT

 / Under 13 uger nej
 / Over 13 uger ja
 / Altid inddragelse 

vedrørende rimeligt 
forhold

Ja Nej Nej Ja Ja

KRAV OM MER
BESKÆFTIGELSE

Nej Ja Nej Nej  / Ja 
 / Nettoudvidelse 

eller ledig stilling 
som følge af særlige 
forhold

Ja

FORHOLD MELLEM 
ANSATTE PÅ  
ALMINDELIGE 
OG SÆRLIGE  
ORDNINGER

Ja Ja Nej Nej Ja Nej


