Refusion
Lønrefusionen udgør enten 1/2 eller 2/3 af
mindsteløn ifølge ansættelsesaftale, samt af
øvrige arbejdsgiverudgifter.
Der refunderes altid ud fra mindsteløn (ifølge
bevilling) uanset om arbejdsgiver betaler en
højere løn.
Der refunderes af maks. 37 timer pr. uge og ikke
af overarbejdstimer.
Der kan ikke refunderes for mindre end 1 måned.

Maksimum beløb / lønloft
Pr. 1. januar 2012 beregnes tilskuddet ud fra et
årligt beløb på 466.594,00 på årsbasis, svarende
til 242,50 kr. på timebasis

Udbetaling
Udbetaling sker via CVR-nummer og nemkonto.
Der går ca. 3-4 uger fra modtagelse af
refusionsskema til udbetaling.
I spidsbelastningsperioder kan der gå længere tid

Forældelsesfrist
Pr. 1. januar 2012 er der forældelsesfrist på 5 år

Kontakt
Sonja Stentoft Munkø tlf. 76 29 48 92
Anette Bruno Pedersen tlf. 76 29 48 95
fleksrefusionsteam@horsens.dk

Refusionsskema og dokumentation
indsendes til:
Jobcenter Horsens
Fleksrefusion
Samsøgade 3
8700 Horsens

Refusionsskema kan findes på
www.horsenskom.dk under ”selvbetjening,
arbejde, erhverv og dagpenge, fleksjob”. Skemaet
hedder ”Anmodning om udbetaling af tilskud - %
af lønnen”.
Til selvstændige erhvervsdrivende er der et
særskilt skema.
Følgende dokumentation indsendes med
refusionsskema:
- Kopi af lønsedler
- Dokumentation for øvrige arbejdsgiverudgifter
- Dokumentation for ændring af mindste
overenskomstmæssige løn
- Kopi af eventuel lokalaftale

Sygdom
Arbejdsgiver skal søge sygedagpengerefusion ved
sygdom også for enkelte sygedage.
Ansatte i fleksjob er berettiget til
sygedagpengerefusion fra 1. hele sygedag.
Der søges sygedagpengerefusion for løntimer og
ikke de reelle arbejdstimer.
Modregning i refusionen ved sygdom vil ske
uanset om arbejdsgiver søger
sygedagpengerefusion eller ej.

Anmeldelsesfrister
Ved sygdom over 21 dage - senest 4 uger fra 1.
sygedag.
Ved sygdom under 21 dage - senest 3 mdr. fra 1.
sygedag.
Yderligere oplysninger om anmodningsskemaer,
anmeldelse m.v. kan fås på telefon 76 29 29 29
Ydelsesafdelingen, Sygedagpengeafdelingen.

Skema indsendes elektronisk til Ydelsesafdelingen,
Sygedagpengeafdelingen, via
www.virk.dk/nemrefusion.

Modregning sker pr. sygedag og ved modregning
kan der i praksis være tale om følgende 2
situationer:
1. Sygedagpengerefusionen er mindre end det
beløb, arbejdsgiveren har ret til i lønrefusion.
I dette tilfælde har arbejdsgiveren ret til
sygedagpenge-refusionen samt et beløb, der
svarer til forskellen mellem lønrefusion og
sygedagpenge. Det betyder, at arbejdsgiveren
sammenlagt får udbetalt et beløb, der svarer til
lønrefusionen.

2. Sygedagpengerefusionen overstiger den
lønrefusion, som arbejdsgiveren har ret til.
I dette tilfælde får arbejdsgiveren alene udbetalt
dagpengerefusionen og lønrefusionen bortfalder.

Oversigt over løntilskud i fleksjob.

Ydelser (fleksjob - fuldtid)
(Nye oplysninger er markeret
med *)
Løn
- grundløn
- anciennitetstillæg
- funktionsløn1)
- Provisionsløn ved en lav grundløn
*
- kvalifikationsløn
- fast påregnelige tillæg, fx
arbejdstids- og ulempetillæg
- søgnehelligdagsbetaling2)
- løn under ferie
- løn under sygdom og barsel
- Arbejdstøjstillæg *
- Feriepenge4) (12½ % af
tilskudsgrundlag + 1½ pct. i særlig
feriegodtgørelse)
ATP og andre
arbejdsgiverbidrag
- ATP-bidrag
- arbejdsgiverbetaling til pension
- gruppelivsforsikring
- 1. og 2. ledighedsdag
- AER + SKP (skolepraktik)
- DA/LO uddannelsesfond
- indbetaling til AKUT fond
- ansvarsforsikring
- BST-kontingent
- arbejdsskadeforsikring inkl.
bidrag til AES
- lovpligtig arbejdsmiljøafgift
- arbejdsmiljøomkostninger i øvrigt
- lønsumsafgift
- ATP/Fritvalgsordningen (FIB)5) *
- Barselsfond *
- Finansieringsbidrag6) *
- LG *
- Udgifter til fx bil, der er
nødvendig i forbindelse med
arbejdets udførsel *
- Skurvognstillæg *
- Genetillæg *
- Smudstillæg *

Indgår ved
beregning af
tilskuddet
Ja
Nej
Ja
Ja/Nej2)

1: Et funktionstillæg indgår i beregningen, hvis
der er tale om en særlig funktion/stilling, som den
pågældende udøver, og funktionstillægget efter
overenskomsten er en del af den mindste
overenskomstmæssige timeløn på området. Har
tillægget karakter af anciennitetstillæg, kan der
ikke ydes tilskud.

Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

2. Hvis det er en del af den mindste
overenskomstmæssige timeløn, og alle andre
ansatte også får det, kan det indgå, ellers ikke.
3. Hvis det er aftalt i overenskomsten.
4: Hvis der ikke ydes løn under ferie. Såfremt det
følger af overenskomsten, at der skal ydes et
højere beløb i feriepenge og feriegodtgørelse, er
det det beløb, der skal lægges til grund for
beregningen af tilskud.
5: Overenskomstbestemt ordning hvor
arbejdsgiveren indbetaler %-del af lønnen til
fritvalgskonto. Medarbejderen kan selv vælge om
beløbet udbetales, veksles til pension eller
anvendes til at holde ferie for.
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Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja

6: Atp, LG og finansieringsbidraget bliver
fremover samlet i en fælles opkrævning.

Fleksteam

Generelt gælder, at det kun er de ydelser, der
relaterer sig direkte til den enkeltes løn, og som
følger af lov og overenskomst, som kan indgå i
beregningen. Endvidere henvises til de afgørelser,
som Ankestyrelsen træffer på området.
Afgørelserne kan ses på www.dsa.dk.
02/2012

