Til samtlige kommuner.
Holmens Kanal 20
Postboks 2150
1016 København K
Tlf. 35 28 81 00
Fax 35 36 24 11
ams@ams.dk
www.ams.dk
CVR nr. 55 56 85 10

Udmelding af den kommunale løntilskudskvote 2008
Dato

Ifølge ”Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats” af 24. juni 2005 kap.9 §.56 fastsætter beskæftigelsesministeren én gang
årligt en løntilskudskvote for forsikrede ledige for kommuner, stat og regioner efter indstilling fra Beskæftigelsesrådet.

28. juni 2007
Vores sag
07-207-282
Vores ref.
Swo

./.

På vegne af Beskæftigelsesministeren fremsender Arbejdsmarkedsstyrelsen
hermed udmeldingen af den kommunale løntilskudskvote for 2008, fordelt
på de enkelte kommuner (Jvf. vedlagte oversigt).
I forhold til sidste år er den samlede kvote justeret på baggrund af den skønnede registrerede ledighed samt forventet øget aktivering som følge af velfærdsreformen og udgør i 2008 i alt 11.600 helårspladser.
Formålet med kvoten er at sikre det fornødne antal pladser til aktivering med
løntilskud for ledige dagpenge modtagere. Aktivering med løntilskud er et af
de aktiveringsredskaber, der har den bedste effekt.
For at opnå og fastholde gode effekter, så ledige dagpengemodtagere hurtigst
muligt kommer i ordinært job, er det vigtigt at oprettelsen af pladser til aktivering med løntilskud målrettes områder med gode beskæftigelsesmuligheder.
Samtidig er det afgørende med en god dialog og samarbejde mellem de
kommende jobcentre og kommunen, om oprettelsen af løntilskudspladser.
For at sikre en smidig sagsbehandling ved aktivering med løntilskud, kan
kommunen med fordel oprette løntilskudspladser forlods på jobnet.dk.
Lovgrundlaget for aktivering med løntilskud, herunder medarbejderinddragelse, merbeskæftigelseskrav mv. kan findes på arbejdsmarkedsstyrelsen hjemmeside www.ams.dk. Her findes også materiale vedr. de nye elementer i velfærdsaftalen.

På www.jobnet.dk kan man finde blanket AB 036 – ”Tilbud om ansættelse
med løntilskud i offentlig virksomhed”, som er obligatorisk at benytte.
Det skal bemærkes, at det af blanketten skriftligt skal fremgå, at repræsentanter for de ansatte er blevet hørt om ansøgningen, herunder at merbeskæftigelses- og rimeligskravet er opfyldt samt at de ansatte er positive over for
at medvirke til opfyldelse af formålet med ansættelsen.
Evt. spørgsmål til fordelingen kan stilles til Arbejdsmarkedsstyrelsen hos
fuldmægtig Svend W. Johannsen på tlf. 35 28 82 27 / swo@ams.dk.
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