
Oplysningsseddel om fuldtidsløn for ansatte i fleksjob 
Fleksjob efter ny ordning 

Hvad er fuldtidsløn? 
Fuldtidsløn er den løn, den fleksjobansatte ville være berettiget til, hvis denne var ansat på fuld tid på ordinære 
vilkår i pågældende stilling. Det vil sige, uden arbejdstidsnedsættelse og uden eventuel reduktion af 
timelønnen, på baggrund af den nedsatte arbejdsevne. 
 
Fuldtidslønnen udgør lønloftet for, hvad den fleksjobansattes fleksløntilskud og løn fra jer, tilsammen højst kan 

udgøre. Udgør fleksløntilskuddet og lønnen fra jer, tilsammen mere end lønloftet, nedsættes fleksløntilskuddet 

tilsvarende, jfr. Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i fleksløntilskud § 3 stk. 3. 

Hvem skal oplyse fuldtidslønnen? 

Ifølge Ankestyrelsens principafgørelse 16-18, skal arbejdsgiveren oplyse, i forbindelse med indgåelse af aftalen 

om ansættelse, hvad lønnen på fuld tid udgør i den pågældende stilling. Hvis der sker ændringer i, hvad lønnen 

på fuld tid udgør, skal arbejdsgiveren oplyse dette til kommunen.  

Kommunen skal i lighed med andre sager, som behandles efter retssikkerhedsloven, sikre, at udbetaling af 

ydelser sker på et korrekt grundlag, og at alle nødvendige oplysninger for at kunne beregne fleksløntilskuddet 

m.v. indgår i sagen. Kommunen skal derfor sikre, at arbejdsgiveren giver oplysninger om, hvad lønloftet udgør.  

Ifølge Ankestyrelsens principafgørelse 39-19 skal kommunen ved fastsættelse af lønloftet, kontrollere at det er 

de rigtige elementer, der indgår i den oplyste fuldtidsløn. 

 

Virksomhedens navn: 

 

Virksomhedens CVR-nummer: 

 

Virksomhedens kontaktoplysninger: 

 

Den fleksjobansattes cpr.nr:  

 

Den fleksjobansattes navn: 

 

Brutto løn på fuld tid:                                                      inkl. tillæg*, uden pension**  Månedsløn 14-dags løn 

Lønoptjeningsperiode:     

 

Arbejdsgivers pensionsandel:                                                          kr. Antal procent:                                          % 

 

Lønmodtagers pensionsandel:                                                        kr.  Antal procent:                                          % 

Betaler arbejdsgiver lønmodtagers pensionsandel ?    Ja   Nej  

 

Samlet fuldtidsløn:___________________________________________kr. (Sum af alle ovenstående beløb, hvis arbejdsgiver 

betaler lønmodtagers pensionsandel ellers sum af bruttoløn og arbejdsgivers pensionsandel) 

 

 

 

*anciennitetstillæg, funktionstillæg, genetillæg, aften/nattillæg, weekend tillæg , fritvalg mv. Ved variabel 

arbejdstid med tilknyttede tillæg, som ikke er kendt på forhånd (eks. søndagsvagter med ekstra tillæg), skal der 

oplyses om, hvad den gennemsnitlige månedsløn/14-dagesløn for ordinært ansatte, der arbejder på fuld tid i den 

pågældende stilling, udgør. Ferietillæg er IKKE en del af den am-bidragspligtige løn. 

**uden arbejdsgivers- og lønmodtagers pensionsandel. 

 



Ferietillæg/særlig feriegodtgørelse 

Udbetales der ferietillæg/særlig feriegodtgørelse  Ja  Nej 

Hvis ja:              Fleksjobansat: Fuldtidsansat: 

Udbetales i _________________ md., for perioden __________________ kr. _________________ kr. _____________________ 

Udbetales i _________________ md., for perioden __________________ kr. _________________ kr. _____________________ 

Udbetales i _________________ md., for perioden _________________ kr. _________________ kr. _____________________ 

 

Fritvalgskonto/Fritvalgsopsparing 

Udbetales der fritvalgskonto/fritvalgsopsparing  Ja  Nej 

Hvis ja:  opsparings %      :  _______________________ 

Udbetales i _________________ mdr., for perioden ____________________________ kr. ________________________ 

Udbetales i _________________ mdr., for perioden ____________________________ kr. ________________________ 

Udbetales i _________________ mdr., for perioden ____________________________ kr. ________________________ 

 

SH-opsparing 

Udbetales der  SH opsparing i forbindelse med helligdage  Ja  Nej 

Hvis ja: 

Der udbetales for helligdage pr. dag kr. _________________   Fuldtidsansat pr. dag kr. _________________ 

SH opsparing %:  ______________    pr. dato:  _____________________ 

Restopsparing for perioden ____________________________                 Udbetales i _________________ mdr. 

Restopsparing for perioden ____________________________                 Udbetales i _________________ mdr. 

 

Feriepenge/ferie med løn 

Optjenes der ferie med løn    Ja  Nej 

Hensættes der feriepenge til feriekonto    Ja  Nej 

Hvis ja - Udbetaling af feriepenge sker fra   feriekonto  arbejdsgiver  

Eventuelle bemærkninger: 

 

 

 

 

Er der ændringer i den fleksjobansattes fuldtidsløn (fx lønstigning i grundløn, nyt fast tillæg o.l.), skal 

der gives besked til Ydelseskontoret, i form af ovenstående skema, samme måned, som ændringen sker. 

Jeg erklære hermed, at de afgivne oplysninger er korrekte. 

 

_________________ __________________________________________ 

Dato  Underskrift (arbejdsgiver)   



 

Nyt skemaet kan findes på Ikast-Brande kommunes hjemmeside:  https://ikast-

brande.dk/borger/borgerservice/udbetalinger-til-forsoergelse/fleksloentilskud-til-loenmodtagere#skema-til-

fuldtidsloen-17 

Lønoplysningsskemaet kan af borger sendes via Ikast-Brande Kommunes hjemmeside:  
o Link: Link til hjemmesiden - her vælges  ”Borgerservice og udbetalinger” 

Vælg ’Send e-mail via Digital Post her’  

o Skriv gerne navn på ydelsessagsbehandler i emnefeltet  
 

Lønoplysningsskemaet kan af virksomheden sendes via virksomhedens digitale postkasse på virk.dk 
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