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Kontakt jobcentret og hør mere om 
mulighederne for ansættelse af før-
tidspensionister med løntilskud. 

På jobnet.dk’s cvbank kan du under 
”detaljeret søgning/ansættelsesvilkår” 
søge specifikt efter medarbejdere, 
der ønsker et job på særlige vilkår. 

Blanket AB 201 til ansøgning om løn-
tilskud kan findes på: 
www.jobnet.dk/blanketter

Det er muligt at ansætte en førtidspensionist med 
løntilskud i en individuelt aftalt periode. 

Virksomheden udbetaler som hovedregel over-
enskomstmæssig løn inden for det pågældende 
ansættelsesområde og modtager herefter et løn-
tilskud, der fastsættes ud fra den enkeltes evner 
og forudsætninger for at deltage i arbejdet. 

Som udgangspunkt er løntilskuddet på 26,54 kr. 
pr. time, men kan i særlige tilfælde være op til  
46,48 kr. pr. time (2015 satser). 

I de tilfælde, hvor førtidspensionisten har en be-
tragtelig nedsat arbejdsevne, kan lønnen aftales 
at ligge under den overenskomstmæssige mind-
steløn, såfremt den relevante faglige organisation 
tillader det.

Løntilskud til førtidspensionister 
- tidligere skånejob

Virksomheden får en erfaren med-
arbejder på økonomisk fordelag-
tige vilkår

Giver førtidspensionister mulighed 
for at bevare et aktivt arbejdsliv.

Løntilskudsforløbet planlægges i 
tæt samarbejde med virksomhe-
den og den ledige.

Jobcentret yder støtte og vejled-
ning og følger løbende op på løn-
tilskudsjobbet. 

•

•

En 42årig håndværker kommer ud 
for en alvorlig arbejdsulykke og tilken-
des førtidspension. Håndværkerens 
arbejdsgiver er dog stadig interesse-
ret i at have håndværkeren som del-
tidsmedarbejder. Der indgås derfor 
en aftale mellem arbejdsgiveren og 
jobcentret, som betyder, at jobcentret  
udbetaler løntilskud til byggefirmaet. 
Aftalen medfører, at håndværkeren 
til glæde for alle kan blive i firmaet på 
deltid.

•

W
A

N
E

K
 &

 M
Y

R
N

E
R

 ©
 A

LLE
 R

E
TTIG

H
E

D
E

R
 FO

R
B

E
H

O
LD

E
S

 2007 · V
E

R
S

IO
N

 06.01.15    
B

eskrivelser er generelle og vejledende - der tages forbehold for trykfejl og løbende æ
ndringer i satser og lovgivning 
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