Velkommen til Frederiksberg Jobcenter
F86 Afklaring og Beskæftigelse

F86
SMÅJOB

- Hvordan kan du tjene ekstra ved siden af din ressourceforløbsydelse?

F86 – AFKLARING OG BESKÆFTIGELSE
CENTER FOR ARBEJDSREHABILITERING

SMÅJOB
HVORFOR ER DET EN GOD IDE AT BLIVE ANSAT I ET SMÅJOB
- Du kan forbedre din økonomi
- Du kan opnå tilknytning til arbejdsmarkedet
- Du kan bruge Småjobbet som springbræt til fremtidig ansættelse
- Du kan udvikle din arbejdsevne, afprøve ny branche og opnå nye kompetencer
- Du får kollegialt samvær og mulighed for, at udvide dit netværk

HVORDAN KAN DU BLIVE ANSAT I ET SMÅJOB

Et Småjob kan være få timer om ugen, men der er ingen øvre grænse. Du kan selv
finde småjobbet via almindelig jobsøgning, via din praktikplads, via Jobcenteret
eller via dit netværk.
Du kan kontakte din sagsbehandler i Jobcenteret, hvis du ønsker hjælp eller vejledning ift. Småjob.

DINE FORPLIGTELSER

Du skal fortsat deltage i de indsatser, som fremgår af din Rehabiliteringsplan i
Jobcenteret, da formålet med denne er, at du fortsat udvikler din funktionsevne og
arbejdsevne med henblik på, at komme tættere på arbejdsmarkedet.

FORVENTNINGER TIL ARBEJDSGIVER

I nogle tilfælde kan det være relevant, at Jobcenteret får mulighed for at
kommunikere med din arbejdsgiver, fx hvis din arbejdsevne er varigt nedsat
og skal dokumenteres.

HVORDAN PÅVIRKER EN LØNINDTÆGT DIN RESSOURCEFORLØBSYDELSE

Hvis du modtager ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb:
Din ressourceforløbsydelse bliver sat ned med 30 pct. af lønindtægten, indtil din
samlede lønindtægt inkl. pension udgør 15.401 kr. (2022), og med 55 pct. af lønindtægten derudover. Feriegodtgørelse efter ferieloven skal på samme måde som
lønindtægter fratrækkes i ydelsen med henholdsvis 30 og 55 pct. når ferien med
feriegodtgørelse holdes.

Hvis du modtager ressourceforløbsydelse under ressourceforløb
Hvis du modtager ressourceforløbsydelse under ressourceforløb sker der alene
fradrag i ressourceforløbsydelsen, hvis de samlede indtægter inklusive pension
overstiger 15.401 kr. pr. måned (2022). Ressourceforløbsydelsen nedsættes med 55
pct. af den del af lønnen inklusive pension og før skat, der overstiger grænsebeløbet på 15.401 kr. (2022).
Såfremt du modtager anden ydelse fx uddannelseshjælp eller kontanthjælp, skal du
kontakte Ydelsesafdelingen for en beregning, telefon 38215700.

FÅR DU ANDRE OFFENTLIGE YDELSER

Lønnet indtægt kan have betydning, hvis du får andre offentlige ydelser.
Andre offentlige ydelser kan fx være:
- Boligstøtte
- § 34-støtte
- Økonomisk fripladstilskud til institutioner
Du kan lave en beregning på www.borger.dk/boligstoette-beregn, hvor du kan se
hvordan din boligstøtte påvirkes ved lønindtægt.
Hvis du modtager § 34-støtte, kan du ringe til Ydelsesafdelingen og høre, hvordan
din lønindtægt kommer til at påvirke din § 34-støtte, telefon 38215700.
Hvis du modtager økonomisk fripladstilskud, kan du kontakte Pladsanvisningen på
tlf. 38210100, for at høre hvordan fripladstilskuddet påvirkes ved lønindtægt.
Derudover kan lønnet indtægt have betydning i forhold til skat. Vi råder til, at du
kontakter Skat på Tlf. 72222828, for at få rettet dine skatteforhold til efter
lønindtægten.
Når du har lønindtægt er du berettiget til beskæftigelsesfradrag og vil derfor kunne
få et højere fradrag.
Hvis du ønsker at høre mere om, hvordan du kan få et Småjob, kan du tale med din
sagsbehandler i Jobcenteret. Din sagsbehandler vil b.la. kunne vejlede om, i hvilke
brancher det er lettest at få et Småjob, om Kommunen aktuelt har relevante ledige
Småjobs samt hvordan man kan kombinere Småjob med praktik.
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