Vækst 2015

Jobbonus for langtidsledige
kontanthjælpsmodtagere
Det går fremad i dansk økonomi. Vi har haft seks kvartaler i træk med vækst. Beskæftigelsen er steget med 33.000 personer siden foråret 2013, og ledigheden er faldet.
Dermed ser den værste krisetid nu ud til at ligge bag os, og der er udsigt til stigende vækst og beskæftigelse i de kommende år.
Regeringen har sørget for, at Danmark er kommet nænsomt gennem krisen, men der er stadig for
mange, som har været uden arbejde i en lang periode. Når man har været væk fra arbejdsmarkedet i
lang tid, bliver det også vanskeligere at komme tilbage igen.
Vi skal have alle med, når fremgangen for alvor tager fart, så de nye job i så vid udstrækning som
muligt bliver besat af kvalificeret dansk arbejdskraft. Derfor vil regeringen indføre en midlertidig jobbonus for at reducere risikoen for langvarig ledighed, jf. boks 1.
Regeringen forventer, at den midlertidige jobbonus vil reducere risikoen for langvarig ledighed blandt
kontanthjælpsmodtagere. Samtidig vil jobbonussen på kort sigt kunne øge udbuddet af arbejdskraft
og derved understøtte et kommende opsving.
Jobbonussen skal gælde i perioden fra 1. juli 2015 til og med 31. december 2015. Jobbonussen er
skattefri og kan højst udgøre 1.500 kr. per måned.

Jobbonus for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere
•

Personer, som omfattes af ordningen, kan få udbetalt en skattefri jobbonus i perioder med beskæftigelse i
løbet af 2. halvår af 2015. Der kan maksimalt udbetales jobbonus i 6 måneder.

•

Jobbonussen fastsættes til 10 pct. af arbejdsindkomsten på op til 15.000 kr. pr. måned. Jobbonussen kan

•

Jobbonussen omfatter gruppen af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, herunder personer i integrati-

dermed højest udgøre 1.500 kr. pr. måned og 9.000 i hele perioden.
onsprogrammet, personer på ledighedsydelse samt personer i ressourceforløb.
•

For at være berettiget til en jobbonus, skal man have mindst 1 års sammenhængende forløb på en af de
omfattede ydelser per 31. marts 2015, svarende til 329 ud af 365 dage.

Målgruppen for forsøgsordningen udgør godt 110.000 personer, heraf udgør kontanthjælpsmodtagerne ca. 100.000 personer. Det skønnes på den baggrund, at ordningen indebærer offentlige
merudgifter på ca. 82 mio. kr. i 2015 efter tilbageløb.
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