
 
Initiativbeskrivelse 

  

 

 

Mulighed for at fortsætte i løntilskudsjob ved målgruppeskift  
August 2018 

  

Baggrund 

Efter gældende regler kan personer, der i er løntilskudsjob, ikke fortsætte i jobbet, 
når de skifter målgruppe/ydelse, fx når en person har opbrugt retten til dagpenge 
og herefter får ret til kontanthjælp.  
 
Grunden er, at der formelt set skal afgives et nyt tilbud i forbindelse med et ydel-
sesskift, fordi der skal tages stilling til, om borgeren lever op til reglerne for den 
nye målgruppe, og om der skal justeres på løn- og ansættelsesvilkår, der i en vis 
udstrækning er afhængig af ydelsen. Samtidig gælder, at der ikke kan gives tilbud 
om virksomhedspraktik eller løntilskudsjob i en offentlig eller privat virksomhed, 
hvor en person senest har været ansat, herunder ansat i løntilskudsjob. 
 

Initiativ 

Jobcentret får fremover mulighed for at give tilbud om løntilskudsjob i samme 
virksomhed, hvor personen var ansat i løntilskudsjob umiddelbart forud for et 
målgruppeskift. Dermed vil et tilbud om løntilskudsjob kunne ”fortsætte” på 
samme arbejdsplads ved skift fra en målgruppe til en anden. 
 
Jobcentret skal ligesom i dag vurdere, at tilbuddet fortsat er den rette indsats for 
personen, og en fortsættelse af tilbuddet om løntilskudsjob vil forudsætte, at reg-
lerne for den nye målgruppe, som personen er omfattet af, er overholdt. Dvs. bl.a. 
krav om formål, maksimal varighed, lønnen under tilbuddet (løn og timetal i et 
offentligt løntilskudsjob skal omberegnes) og forudgående ledighed. 
 
Vurderingen af, om kravene til merbeskæftigelse og rimelighed for løntilskudsjob-
bet er opfyldt, skal ikke fornyes. Den samlede varighed af ansættelsen må ikke 
overstige den maksimale varighed, som gælder for den nye målgruppe. 
 
Flere borgere kan således fortsætte i deres løntilskudsjob, selvom de fx opbruger 
retten til dagpenge og overgår til kontanthjælp. For virksomhederne vil det være 
en lettelse, at der ikke skal ske en ny vurdering af kravene om merbeskæftigelse og 
rimelighed for løntilskudsjobbet. 
 
Jobcentrene vil få bedre mulighed for at give et tilbud om at fortsætte i løntil-
skudsjob i forbindelse med ydelsesskift, hvis det fortsat vurderes at være det rigti-
ge for den enkelte. Det vil give mere fleksible rammer for personer, der skifter 
målgruppe. Ligesom i dag vil et tilbud ikke kunne gives ud over perioden, hvor en 
person har ret til ydelse. 
 
 


