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ORDINÆRE LØNTIMER FOR 
AKTIVITETSPARATE BORGERE 
PÅ KONTANTHJÆLP 
– hvad det kan betyde for borgerens økonomi

I denne guide kan du læse:

→  Hvorfor det giver mening for borgerne at få ordinære løntimer,  
når de er på kontanthjælp 

→  Hvordan man kan samarbejde med Ydelseskontoret

→  Hvordan man kombinerer ordinære løntimer med virksomhedspraktik

→  9 eksempler på borgere, der har fået ordinære løntimer  
– med beregning af deres økonomiske fordele
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Guiden er en vejledning i, hvordan du som jobcenter
medarbejder kan inspirere en borger til at få løntimer 
for ordinært og ustøttet arbejde (ordinære løntimer). 

Du kan bruge de 9 eksempler i guiden (→ se side 7 til 
16) til at vise, hvordan andre aktivitetsparate kontant
hjælpsmodtagere har opnået ordinære løntimer, og 
hvordan de ordinære løntimer kan kombineres med 
timer i praktik. De 9 eksempler viser også, at borgerens 
samlede økonomi forbedres, når han eller hun får løn
timer – og at et højere timetal betyder bedre økonomi.

Det kan altid betale sig at arbejde, og ordinære løn timer 
er blot et skridt på borgerens vej mod fuld selvforsørg

else. Det skal bemærkes, at muligheden for at kombi
nere tilbud om eksempelvis virksomhedspraktik med 
ordinære løntimer ikke kun har til formål, at borgeren 
kan få suppleret kontanthjælpen med nogle timers løn. 
Tilbud skal generelt understøtte, at borgeren kommer 
tættere på sit endemål om hel eller delvis selvforsørg
else, og indsatsen skal tilrettelægges for den enkelte 
borger med henblik på dette mål. 

Kombination af tilbud med ordinære løntimer kan være 
et nyttigt skridt i retning af at bringe borgeren tættere 
på målet. 

Denne guide er lavet til dig som jobcentermedarbejder,  
der arbejder med aktivitetsparate borgere på kontanthjælp, 
der enten allerede er i et virksomhedsforløb – eller skal i 
gang med et

INTRO
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Ordinære løntimer er løntimer for ordinært og ustøttet 
arbejde, altså de timer, hvor borgeren arbejder på 
ordinære vilkår i en virksomhed. Hensigten med de 
ordinære løntimer er at bringe borgerne tættere på 
arbejdsmarkedet og i retning mod fuld selvforsørgelse.

Erfaringer fra styrelsens projekter viser klart, at selv 
få ordinære løntimer øger motivationen og troen på en 
fremtid på arbejdsmarkedet. Borgerne føler sig værdsat 
og anerkendt på arbejdspladsen, og de får styrket deres 
selvtillid, når de får løn for at løse arbejdsopgaver. De 
får nye sociale relationer i form af kolleger, og de får en 
følelse af at bidrage med noget som en del af arbejds
styrken.

Samtidig får borgerne også en økonomisk fordel ud af 
de ordinære løntimer. Borgerne kan både øge deres 
indkomst og forbedre deres samlede økonomi, når de 
får ordinære løntimer. 

Borgerens indkomst øges, fordi borgeren får løn fra 
arbejdsgiveren og får supplerende kontanthjælp. 
Kontanthjælpen beregnes ud fra den sats, borgeren er 
berettiget til. Herfra trækkes lønindtægten krone for 
krone dog således, at der ikke sker fratræk for 26,78 kr. 
pr. udført arbejdstime (2018 niveau). 

Hvorfor giver det mening at få 
ordinære løntimer, når man er på 
kontanthjælp?

Borgerens samlede økonomi kan forbedres yderligere 
med de ordinære løntimer, hvis borgeren er berettiget 
til boligstøtte eller særlig støtte. Når en borger får  
ordinære løntimer, så falder kontanthjælpen, og så er 
der plads til mere boligstøtte eller særlig støtte under 
kontanthjælpsloftet. Derfor skal boligstøtte og særlig 
støtte beregnes på ny, når en borger får en lønindkomst. 

Det betyder også, at jo flere ordinære løntimer borgeren 
får – jo større bliver den økonomiske fordel. 

Det forventes, at det primært er familier, herunder en
lige forældre, der er blevet reduceret meget i boligstøtte 
og evt. særlig støtte som følge af kontanthjælpsloftet, 
der får den største fordel ved at arbejde ved siden af 
kontanthjælpen. Generelt vil de personer, der tidligere 
har været berettiget til en høj boligstøtte og særlig  
støtte, men har fået denne støtte reduceret som følge  
af kontanthjælpsloftet, have en stor økonomisk fordel 
ved at få ordinære løntimer.

1 |   
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Vær opmærksom på, at ordinære løntimer både har betydning for kontanthjælpsloftet og borgere,  
der er omfattet af 225-timersreglen.

Kontanthjælpsloftet betyder, at der er lagt et loft over, hvor meget borgere kan modtage samlet i kontant
hjælp, boligstøtte og særlig støtte. Når borgere får ordinære løntimer, så kan de forbedre deres samlede 
økonomi, fordi de ordinære løntimer giver plads til mere boligstøtte under det fastsatte kontanthjælpsloft. 

225-timersreglen betyder, at borgere, som har modtaget kontanthjælp, uddannelseshjælp eller 
integrations ydelse i sammenlagt 1 år i løbet af de sidste tre år, fremover skal have arbejdet mindst  
225 timer inden for de seneste 12 kalendermåneder for fortsat at være berettiget til den ydelse, de får i  
dag.  Hvis en borger ikke opnår de 225 timer, kan ydelsen blive sat ned fremadrettet, og hvis borgeren  
er gift, så kan ydelsen helt bortfalde for den ene ægtefælde.

En borger, der er omfattet af 225-timersreglen, skal have ca. 5-6 ordinære løntimer om ugen i  
12 måneder for at opfylde reglen.

→ Læs mere om kontanthjælpsloftets indflydelse på borgerens økonomi på borger.dk  

Læs mere om 225timersreglens indflydelse på borgerens økonomi på borger.dk 
→ for ugifte
→ for gifte

Vær opmærksom på, at nogle borgere desuden kan være berettiget til en skattefri jobpræmie på  
10 procent af lønindkomsten fra ordinære løntimer. 

→ Læs mere om jobpræmie på borger.dk

https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie/Dagpenge-kontanthjaelp-og-sygedagpenge/Kontanthjaelp/225-timersreglen-ugifte
https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie/Dagpenge-kontanthjaelp-og-sygedagpenge/Kontanthjaelp/225-timersreglen-aegtepar
https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie/arbejdsloeshed/jobpraemieordning
http://www.borger.dk
http://www.borger.dk
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Der skal etableres et godt samarbejde med Ydelseskon
toret allerede før borgerne kommer i ordinære løntimer 
og får udbetalt løn. 

Ydelseskontoret skal beregne kontanthjælpen med 
udgangspunkt i lønnen fra arbejdsgiver, så borgeren 
ikke får udbetalt for meget ydelse, som senere skal 
betales tilbage. Derudover skal Ydelseskontoret videre
give oplysninger om kontanthjælpens niveau til Udbe
taling Danmark, så de efterfølgende kan beregne, hvad 
borgeren kan få udbetalt i boligstøtte og/eller særlig 

Hvordan etablerer man et godt  
samarbejde med Ydelseskontoret?

støtte. Derfor er det afgørende, at Ydelseskontoret får 
de rigtige informationer så hurtigt som muligt, når en 
borger ansættes i ordinære løntimer.

Det skal bemærkes, at boligstøtten er forudbetalt, mens 
integrationsydelse, uddannelses – og kontanthjælp 
samt særlig støtte er bagudbetalte. Når en borger  
starter i ordinære løntimer – eller går op i tid  
– kan der i nogle tilfælde gå op til 3 måneder før  
borgeren kan se den endeligt opgjorte gevinst af de 
timer, som borgeren har arbejdet. 

Sådan kan der etableres et godt samarbejde med Ydelseskontoret

• Udpeg eller udv ælg en fast kontaktperson i Ydelseskontoret, som kan hjælpe med at udregne en borgers 
samlede indtægt, når borgeren har udsigt til at få ordinære løntimer i en virksomhed. I nogle kommuner 
har man udpeget en fast kontaktperson i Ydelseskontoret, der håndterer opgaven. I andre kommuner har 
man en aftale om, at borgeren (evt. med hjælp fra jobcentermedarbejderen) kan kontakte Ydelseskontoret 
og få beregnet sin samlede indtægt. 

• Aft al med Ydelseskontoret, hvad de skal bruge af information, når en borger får ordinære løntimer. I nogle 
kommuner trækker Ydelseskontoret informationer fra indkomstregistret. I andre kommuner er arbejdsgan
gen tilrettelagt med lønsedler og en underskrevet ansættelseskontrakt med dato for ansættelse. 

• Aft al i god tid med Ydelseskontoret, hvordan de får de rette informationer. Nogle kommuner har en kon
takttelefon i Ydelseskontoret, som borgeren kan ringe til for at få vejledning. Andre kommuner har info
pjecer og en mailboks, som borgeren skal benytte. 

• Giv bor geren klare informationer om kommunens praksis, så borgeren er helt klar over, hvad han/hun 
selv skal gøre, når de ordinære løntimer er en realitet. Inddrag eventuelt mentor eller anden støttekontakt
person, hvis borgeren har svært ved selv at håndtere det.
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Det er en rigtig god idé at kombinere ordinære lønti
mer med timer i virksomhedspraktik. Borgerne kan 
få ordinære løntimer for de arbejdsopgaver, som de 
allerede mestrer, samtidig med at de kan optræne nye 
kompetencer i deres praktiktimer. Efterhånden som de 
lærer at mestre flere arbejdsopgaver, kan de opnå flere 
ordinære løntimer. 

Hvordan kombinerer man ordinære 
løntimer med virksomhedspraktik?

Bemærk, at der ikke kan gives virksomhedspraktik det sted, hvor man senest har været ansat. Reglen  
hind rer ikke, at man kan få virksomhedspraktik i den virksomhed, hvor man aktuelt er ansat, forudsat at  
det er i en anden arbejdsfunktion, og at betingelserne i øvrigt er opfyldte. Reglen fremgår af § 69, stk. 3,  
i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Løntimer = opgaver man mestrer

Praktik = optræning i opgaver

Det er meget vigtigt at afstemme forventningerne med 
arbejdsgiveren allerede før en borger begynder i praktik. 
Italesæt fra starten, at jobcenterets interesse er at 
generere ordinære løntimer, og at praktik kan opkvali 
ficere til nye jobfunktioner, som kan aflønnes ordinært. 
På den måde bliver målet med praktikken klart for 

både arbejdsgiver og borger, og borgeren kan løbende 
øge sin tilknytning til arbejdsmarkedet i form af flere 
ordinære løntimer.

Ifølge lovgivningen skal arbejdsopgaver og formål 
være adskilte i hhv. virksomhedspraktik og ordinære 
løntimer: 

• De or dinære løntimer afspejler virksomhedens reelle 
behov for arbejdskraft, og borgeren modtager løn 
for de timer, hvor han/hun løser arbejdsopgaver på 
ordinære vilkår. 

• I virk somhedspraktik udfører borgeren opgaver, som 
udvikler hans/hendes kompetencer eller afklarer 
jobmål. 

→  Læs også pjecen ”Hvordan opnår borgere i kanten af 
arbejdsmarkedet ordinære løntimer” 

→  Læs også notat om Kombinationsmodellen
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9 eksempler på borgere, der har
opnået ordinære løntimer

  

Her kommer 9 eksempler på aktivitetsparate kontant
hjælpsmodtagere, der har opnået ordinære løntimer.  
Alle eksempler er hentet fra STAR’s projekt Job First, 
hvad angår borgernes arbejdsopgaver og timetal. Op
lysninger om civilstand, antal børn, lejlighedsstørrelse 
og husleje er derimod konstruerede for at give et bil
lede, der passer med mest almindeligt forekommende 
forhold for aktivitetsparate borgere på kontanthjælp.

-

-

-

Du kan bruge eksemplerne til at forklare borgerne de 
økonomiske fordele ved at få ordinære løntimer og vise 
dem, hvordan ordinære løntimer kan kombineres med 
praktik.

Find det eksempel, der passer bedst på den borger du 
samarbejder med. 

For at sikre en enkelhed i fakta om borgernes indkomst 
er timelønnen sat til 120 kr., og kommunalskattepro
centen er ens i alle eksemplerne (kommunalskatten 
kan variere en anelse fra kommune til kommune. Her  
er landsgennemsnittet anvendt). 

Alle 9 eksempler indeholder et økonomisk beregnings
eksempel, der viser borgerens samlede økonomi FØR, 
han eller hun fik ordinære løntimer, og hvad borgeren 
har nu EFTER, han eller hun har fået ordinære løntimer. 
Hensigten er, at du som jobcentermedarbejder kan give 
et billede af, hvad det betyder for den samlede økonomi 
at få ordinære løntimer. 

Bemærk, at de økonomiske beregninger alene er 
eksem pler (fx er udgifter til pasning i eksemplerne 
beregnet ud fra en gennemsnitlig udgift på tværs af 
kommuner).

Der er eksempler med og uden særlig støtte, da særlig 
støtte som udgangspunkt kun ydes i det omfang, 
borgerens hidtidige indtægter giver grundlag herfor. 
Borgere uden indtægter eller lave indtægter forud for 
ansøgningen om kontanthjælp vil i mange tilfælde ikke 
være berettiget til særlig støtte på grund af beregnings
reglerne.

4 |   
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Jasmin vasker op i et pizzeria i 2 ordinære 
løntimer om ugen
Jasmin vil gerne arbejde i et køkken. Derfor fandt hun selv en praktik i et pizzeria i 6 timer 
om ugen, hvor hun blev optrænet i opgaver med at vaske op, rydde af, og snitte salat. Det 
viste sig hurtigt i praktikken, at Jasmin mestrede opgaven med opvask, og derfor blev hun 
ansat i 2 ordinære løntimer om ugen som opvasker. Jasmin er blevet glad for at være i 
pizzeriaet, og hun har fået mod på mere. Hun er fortsat i praktik i 6 timer om ugen side
løbende med de 2 ordinære løntimer, men i praktikken optrænes hun nu i pizzabagning  
og kundebetjening. 

Økonomisk fordel
Jasmins økonomiske fordel er ca. 1.100 kr. om måneden efter SKAT for 2 ordinære løn
timer om ugen. Jasmin har i alt 13.065 kr. at leve for om måneden. Før hun fik ordinære 
løntimer havde hun 11.923 kr. at leve for om måneden. Den økonomiske fordel kommer 
både fra lønindtægten og en forhøjet boligstøtte (grundet reglerne for kontanthjælpsloftet).

Beregningseksempel af Jasmins samlede rådighedsbeløb FØR og EFTER hun fik  
2 ordinære løntimer om ugen:

Ydelse, løn og offentlig støtte FØR EFTER

Kontanthjælp 14.993 14.274

Løn, brutto 0 1.040 
Indkomst (kontanthjælp og løn) efter SKAT og med fradrag* 10.915 11.105 
Boligstøtte 1.008 1.964
Særlig støtte 0 0
Pasningsudgifter 0 0
Samlet rådighedsbeløb 11.923 13.065 
Samlet økonomisk fordel pr. måned 1.100

*personfradrag, ATP, AMbidrag, beskæftigelsesfradrag og grøn check.

Enlige med to børn

Eksempel | 1

Jasmin er 33 år
Hun er enlig forsørger, og bor alene sammen med sine to børn 
Børnene er 2 år og 5 år, og går i henholdsvis vuggestue og børnehave
Huslejen er 8.000 kr. om måneden
Lejligheden er på 75 m2 
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Leyla plukker varer på et lager i 5 ordinære 
løntimer om ugen 
Leylas jobmål er at arbejde på et lager. Derfor kommer hun i praktik i 10 timer om ugen 
på et lager ved en grossist, hvor hun bliver optrænet i at plukke varer fra lagerhylderne. 
Samtidig med praktikken tager Leyla truckcertifikat, og hun får også afprøvet opgaverne 
med truck hos grossisten. Det går så godt for Leyla i praktikken, at hun efter 2 måneder 
bliver ansat i 5 ordinære løntimer om ugen, hvor hun kører truck med varer fra lageret. 
Leyla vil gerne udvide sine kompetencer inden for lagerarbejde, så grossisten har sagt  
ja til at oplære hende i lageradministration i en praktik i 12 timer om ugen, hvor hun op
trænes i varebestilling, varelevering og lagerstyring. 

Økonomisk fordel
Leylas økonomiske fordel er ca. 2.900 kr. om måneden efter SKAT for 5 ordinære løn
timer om ugen. Leyla har i alt 14.777 kr. at leve for om måneden. Før hun fik ordinære  
løntimer havde hun 11.923 kr. at leve for om måneden. Den økonomiske fordel kommer 
både fra lønindtægten og en forhøjet boligstøtte (grundet reglerne for kontanthjælpsloftet).

Beregningseksempel af Leylas samlede rådighedsbeløb FØR og EFTER hun fik 5 ordinære 
løntimer om ugen:

*personfradrag, ATP, AMbidrag, beskæftigelsesfradrag og grøn check.

Leyla er 42 år
Hun er enlig forsørger, og bor alene sammen med sine to børn 
Børnene er 15 år og 17 år. Den yngste går i skole, og den ældste er i lære
Huslejen er 8.000 kr. om måneden
Lejligheden er på 75 m2 

Enlige med to børn

Eksempel | 2

Ydelse, løn og offentlig støtte FØR EFTER

Kontanthjælp 14.993 13.195

Løn, brutto 0 2.600 
Indkomst (kontanthjælp og løn) efter SKAT og med fradrag* 10.915 11.390 
Boligstøtte 1.008 3.387 
Særlig støtte 0 0
Pasningsudgifter 0 0
Samlet rådighedsbeløb 11.923 14.777 
Samlet økonomisk fordel pr. måned 2.900
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Lise trimmer hylder og gør rent i 10 ordinære 
løntimer om ugen i en tøjforretning 
Lise har ikke et præcist jobmål, men fordi hendes virksomhedskonsulent kunne finde  
nogle simple opgaver i en tøjbutik startede hun i en praktik der i 10 timer om ugen.  
I første omgang optrænes Lise i at trimme hylder og lægge tøj sammen. Lise er god til at 
holde orden, så hun får hurtigt styr på opgaverne. Efter 4 ugers praktik bliver hun ansat 
i 10 ordinære løntimer om ugen til at trimme hylder, lægge tøj sammen og ordne lageret, 
og hun er nu samtidig i praktik i 6 timer om ugen, hvor hun optrænes i kundebetjening.

Økonomisk fordel
Lises økonomiske fordel er ca. 4.500 kr. om måneden efter SKAT for 10 ordinære løn
timer om ugen. Lise har i alt 16.452 kr. at leve for om måneden. Før hun fik ordinære 
løntimer havde hun 11.923 kr. at leve for om måneden. Den økonomiske fordel kommer 
både fra lønindtægten og en forhøjet boligstøtte og særlig støtte (grundet reglerne for 
kontanthjælpsloftet). Lise er godkendt til 2.060 kr. i særlig støtte, men pga. kontanthjælps
loftet bortfalder støtten. Med 10 timers arbejde får hun nu udbetalt 1.084 kr. af sin særlige 
støtte.

Beregningseksempel af Lises samlede rådighedsbeløb FØR og EFTER hun fik 10 ordinære 
løntimer om ugen:

Ydelse, løn og offentlig støtte FØR EFTER

Kontanthjælp 14.993 11.386 

Løn, brutto 0 5.200 
Indkomst (kontanthjælp og løn) efter SKAT og med fradrag* 10.915 11.828 
Boligstøtte 1.008 3.540
Særlig støtte 0 1.084 
Pasningsudgifter 0 0
Samlet rådighedsbeløb 11.923 16.452 
Samlet økonomisk fordel pr. måned 4.500

*personfradrag, ATP, AMbidrag, beskæftigelsesfradrag og grøn check.

Lise er 37 år
Hun er enlig forsørger, og bor alene sammen med sine to børn 
Børnene er 8 år og 15 år. Den yngste går i SFO 
Huslejen er 9.000 kr. om måneden
Lejligheden er på 75 m2 

Enlige med to børn

Eksempel | 3
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Rasmus klargør skilte i 2 ordinære løntimer 
om ugen 
Rasmus kan lide at løse praktiske opgaver, men han har det bedst, når han kan arbejde 
med det alene. Virksomhedskonsulenten kender en mindre reklamevirksomhed, hvor Ras
mus har mulighed for at stå for sig selv. Rasmus starter i praktik i reklamevirksomheden 
i 10 timer om ugen, hvor han bliver optrænet i at fjerne overflødigt materiale fra færdige 
reklameskilte. Rasmus bliver hurtigt glad for opgaverne og arbejdsstedet, og efter cirka 
6 uger har han fået så godt styr på opgaverne, at reklamevirksomheden ansætter ham i 
2 ordinære løntimer om ugen. Rasmus vil gerne lære mere om skilteteknik, så derfor er 
han samtidig i praktik i 10 timer om ugen, hvor han optrænes i forskellige opgaver med at 
montere skilte.

Økonomisk fordel
Rasmus’ økonomiske fordel er ca. 200 kr. om måneden efter SKAT for 2 ordinære løn
timer om ugen. Rasmus har i alt 9.505 kr. at leve for om måneden. Før han fik ordinære 
løntimer havde han 9.332 kr. at leve for om måneden. Den økonomiske fordel kommer fra 
lønindtægten.

Beregningseksempel af Rasmus’ samlede rådighedsbeløb FØR og EFTER han fik  
2 ordinære løntimer om ugen:

Ydelse, løn og offentlig støtte FØR EFTER

Kontanthjælp 11.282 10.562

Løn, brutto 0 1.040 
Indkomst (kontanthjælp og løn) efter SKAT og med fradrag* 8.582 8.755 
Boligstøtte 750 750
Særlig støtte 0 0
Samlet rådighedsbeløb 9.332 9.505 
Samlet økonomisk fordel pr. måned 200

*personfradrag, ATP, AMbidrag, beskæftigelsesfradrag og grøn check.

Rasmus er 38 år
Han er enlig og bor alene 
Huslejen er 5.000 kr. om måneden
Lejligheden er på 45 m2 

Enlige uden børn
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Henrik arbejder i et køkken på et sømandshjem 
i 5 ordinære løntimer om ugen 
Henrik har været arbejdsløs i mange år. En af hans bedste arbejdserfaringer er fra han som 
ung var ude og sejle. Virksomhedskonsulenten foreslår derfor Henrik at komme i praktik i et 
køkken på et sømandshjem. Henrik starter med 4 timer om ugen, og efter 3 måneders prak
tik er han blevet tryg ved at arbejde sammen med andre mennesker. I sømandshjemmets 
køkken bliver han optrænet i at tilberede grønsager og kød, og i løbet af praktikforløbet får 
han vist, at han mestrer opgaverne. Derfor ansætter sømandshjemmet Henrik i 5 ordinære 
løntimer om ugen. Henrik er meget glad for stedet, så han fortsætter i praktik samme sted i 
10 timer om ugen, hvor han optrænes i at vedligeholde inden – og udendørsarealerne.

Økonomisk fordel
Henriks økonomiske fordel er ca. 1.600 kr. om måneden efter SKAT for 5 ordinære løn
timer om ugen. Henrik har i alt 12.580 kr. at leve for om måneden. Før han fik ordinære 
løntimer havde han 10.945 kr. at leve for om måneden. Den økonomiske fordel kommer 
både fra lønindtægten og en forhøjet særlig støtte (grundet reglerne for kontanthjælpsloftet).
Henrik er godkendt til 3.090 kr. i særlig støtte, men pga. kontanthjælpsloftet blev støtten 
reduceret. Med 5 timers arbejde får han nu udbetalt mere af sin særlige støtte.

Beregningseksempel af Henriks samlede rådighedsbeløb FØR og EFTER han fik 5 ordinære 
løntimer om ugen:

Ydelse, løn og offentlig støtte FØR EFTER

Kontanthjælp 11.282 9.483 

Løn, brutto 0 2.600 
Indkomst (kontanthjælp og løn) efter SKAT og med fradrag* 8.582 9.015 
Boligstøtte 910 910
Særlig støtte 1.453 2.655
Samlet rådighedsbeløb 10.945 12.580
Samlet økonomisk fordel pr. måned 1.600

*personfradrag, ATP, AMbidrag, beskæftigelsesfradrag og grøn check.

Henrik er 53 år
Han er enlig og bor alene
Huslejen er 7.000 kr. om måneden
Lejligheden er på 75 m2

Enlige uden børn
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Tarik udfører gravearbejde og transporterer 
sten i 10 ordinære løntimer om ugen 
Tariks jobmål er et fysisk arbejde og gerne udendørs. Derfor kommer han i praktik ved et 
entreprenørfirma, hvor han bliver optrænet i opgaver med at grave og transportere sten 
med maskiner. Under praktikforløbet tager Tarik bevis til betjening af hydrauliske grave
maskiner, og han får godt styr på opgaverne. Derfor ansætter entreprenøren Tarik som 
arbejdsmand i 10 ordinære løntimer om ugen. Tarik er stadig i praktik i virksomheden i  
10 timer om ugen, hvor han optrænes i at lægge rør, brosten og fliser.

Økonomisk fordel
Tariks økonomiske fordel er ca. 800 kr. om måneden efter SKAT for 10 ordinære løntimer 
om ugen. Tarik har i alt 10.161 kr. at leve for om måneden. Før han fik ordinære løntimer 
havde han 9.332 kr. at leve for om måneden. Den økonomiske fordel kommer fra lønind
tægten.

Beregningseksempel af Tariks samlede rådighedsbeløb FØR og EFTER han fik 10 ordinære 
løntimer om ugen:

Ydelse, løn og offentlig støtte FØR EFTER

Kontanthjælp 11.282 7.675

Løn, brutto 0 5.200 
Indkomst (kontanthjælp og løn) efter SKAT og med fradrag* 8.582 9.411 
Boligstøtte 750 750
Særlig støtte 0 0
Samlet rådighedsbeløb 9.332 10.161
Samlet økonomisk fordel pr. måned 800

*personfradrag, ATP, AMbidrag, beskæftigelsesfradrag og grøn check.

Tarik er 32 år
Han er enlig og bor alene
Huslejen er 5.000 kr. om måneden
Lejligheden er på 45 m2

Enlige uden børn
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Emine gør rent på et pakkeri i 2 ordinære 
løntimer om ugen 
For Emine er det vigtigt at have rutineopgaver, som hun kan føle sig tryg ved. Hun har al
tid stået for rengøringen derhjemme, så derfor finder virksomhedskonsulenten en praktik 
på et pakkeri, hvor hun i første omgang bliver optrænet i rengøringsopgaver 6 timer om 
ugen. Emine bliver hurtigt god til rengøringsopgaverne, og derfor bliver hun ansat i 2 ordi
nære løntimer om ugen som servicemedarbejder. Nu er Emine også i praktik i 6 timer om 
ugen i pakkeriet, hvor hun optrænes i forskellige typer af pakkeopgaver.

Økonomisk fordel
Emines økonomiske fordel er ca. 1.000 kr. om måneden efter SKAT for 2 ordinære løn
timer om ugen. Emine har i alt 10.658 kr. at leve for om måneden. Før hun fik ordinære 
løntimer havde hun 9.639 kr. at leve for om måneden. Den økonomiske fordel kommer fra 
lønindtægten og boligstøtte.

Beregningseksempel af Emines samlede rådighedsbeløb FØR og EFTER hun fik 2 ordinære 
løntimer om ugen:

Ydelse, løn og offentlig støtte FØR EFTER

Kontanthjælp 14.993 14.273 

Løn, brutto 0 1.040 
Indkomst (kontanthjælp og løn) efter SKAT og med fradrag* 10.915 11.088 
Boligstøtte 0 871
Særlig støtte 0 0
Pasningsudgifter 1.276 1.301
Samlet rådighedsbeløb 9.639 10.658 
Samlet økonomisk fordel pr. måned 1.000

*personfradrag, ATP, AMbidrag, beskæftigelsesfradrag og grøn check.

Emine er 31 år
Hun er samlevende med sin mand, der er på kontanthjælp
De har to børn på henholdsvis 5 år og 8 år. En går i børnehave og en går i SFO
Huslejen er 8.000 kr. om måneden
Lejligheden er på 75 m2

Samlevende med to børn
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Mohammed pynter biler med folie i 5 ordinære 
løntimer om ugen 
Biler har altid været Mohammeds store interesse, og han har en drøm om at blive mekani
ker. Derfor finder han selv en praktik på et autoværksted i 10 timer om ugen, hvor de også 
lægger reklamefolie på biler. Mohammed viser hurtigt, at han har flair for at lægge folien 
præcist og omhyggeligt på bilerne, så derfor er han kun i praktik i 14 dage, før han bliver 
ansat i 5 ordinære løntimer om ugen. Mohammed er samtidig i praktik i 10 timer om ugen 
på autoværkstedet, hvor han optrænes i mindre reparationsopgaver. 

Økonomisk fordel
Mohammeds økonomiske fordel er ca. 1.200 kr. om måneden efter SKAT for 5 ordinære 
løntimer om ugen. Mohammed har i alt 10.058 kr. at leve for om måneden. Før han fik 
ordinære løntimer havde han 8.867 kr. at leve for om måneden. Den økonomiske fordel 
kommer fra lønindtægten og boligstøtte.

Beregningseksempel af Mohammeds samlede rådighedsbeløb FØR og EFTER han fik 
5 ordinære løntimer om ugen:

 

Ydelse, løn og offentlig støtte FØR EFTER

Kontanthjælp 14.993 13.194 

Løn, brutto 0 2.600 
Indkomst (kontanthjælp og løn) efter SKAT og med fradrag* 10.915 11.348  
Boligstøtte 0 839
Særlig støtte 0 0
Pasningsudgifter 2.048 2.128 
Samlet rådighedsbeløb 8.867 10.058 
Samlet økonomisk fordel pr. måned 1.200

*personfradrag, ATP, AMbidrag, beskæftigelsesfradrag og grøn check.

Mohammed er 35 år
Han er samlevende med sin hustru, der er på kontanthjælp
De har to børn på henholdsvis 2 år og 8 år. Den yngste går i vuggestue og den 
ældste går i SFO 
Huslejen er 8.000 kr. om måneden
Lejligheden er på 75 m2 

Samlevende med to børn
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Karina gør rent og udleverer foder og medicin 
til kunderne ved en dyrlæge i 10 ordinære 
løntimer om ugen  
Karina har altid været interesseret i dyr og haft mange dyr. Derfor er hun meget interes
seret, da jobcenteret får en henvendelse fra en lokal dyrlæge med et småjob. Lise kommer 
til jobsamtale og får jobbet med at trimme hylder med foder, udlevere medicin og udføre 
lettere rengøringsopgaver hos dyrlægen i 10 ordinære løntimer om ugen. Da hun begyn
der på jobbet, får hun samtidig mulighed for at komme i praktik samme sted i 10 timer om 
ugen, hvor hun optrænes i at booke kundeaftaler, betjene kunder, udskrive regninger og 
håndtere dyr. Karina håber på, at det kan blive til flere løntimer i klinikken.

Økonomisk fordel
Karinas økonomiske fordel er ca. 1.600 kr. om måneden efter SKAT for 10 ordinære løn
timer om ugen. Karina har i alt 11.657 kr. at leve for om måneden. Før hun fik ordinære 
løntimer havde hun 10.105 kr. at leve for om måneden. Den økonomiske fordel kommer 
fra lønindtægten og boligstøtte.

Beregningseksempel af Karinas samlede rådighedsbeløb FØR og EFTER hun fik  
10 ordinære løntimer om ugen:

Ydelse, løn og offentlig støtte FØR EFTER

Kontanthjælp 14.993 11.386 

Løn, brutto 0 5.200 
Indkomst (kontanthjælp og løn) efter SKAT og med fradrag* 10.915 11.745 
Boligstøtte 0 786
Særlig støtte 0 0
Pasningsudgifter 810 874 
Samlet rådighedsbeløb 10.105 11.657 
Samlet økonomisk fordel pr. måned 1.600

*personfradrag, ATP, AMbidrag, beskæftigelsesfradrag og grøn check.

Karina er 43 år
Hun bor sammen med sin kæreste, der er på kontanthjælp
Karina har 2 børn fra et tidligere ægteskab på henholdsvis 12 år og 15 år. Den yngste 
går i SFO
Huslejen er 8.000 kr. om måneden
Lejligheden er på 75 m2

Samlevende med to børn
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