
ANSÆT EN FLYGTNING I EN ORDINÆR 
STILLING OG FÅ EN BONUS
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Hvis du ansætter en nyankommen flygtning eller familiesammenført til en 
flygtning i et år eller mere har du mulighed for at ansøge om en bonus på op 
til 40.000 kr. Der er dog en række betingelser, som skal være opfyldt. 

HVOR MEGET KAN JEG FÅ I BONUS?
Bonussen afhænger af, hvor længe udlændingen har været i landet. 

For flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der ansættes senest ét år 
efter at opholdstilladelsen er meddelt, udbetales 20.000 kr. til virksomheden 
efter seks måneders ansættelse og yderligere 20.000 kr. efter 12 måneders 
ansættelse. Det vil sige, bonussen er på i alt 40.000 kr. 

For flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der ansættes mere end ét 
år efter at opholdstilladelsen er meddelt, men senest to år efter tilladelsen 
er meddelt, udbetales 15.000 kr. til virksomheden efter seks måneders an-
sættelse og yderligere 15.000 kr. efter 12 måneders ansættelse. Det vil sige, 
bonussen er på i alt 30.000 kr. 

HVORDAN FÅR JEG UDBETALT BONUSSEN?
På Udlændinge, Integrations- og Boligministeriets hjemmeside www.uibm.dk 
bliver der etableret en ansøgningsportal. Her vil de nærmere ansøgningsvil-
kår fremgå.

Der kan første gang ansøges om bonus på portalen den 1. januar 2017. An-
søgningen vil ske digitalt. 

Det vil sige, hvis du ansætter flygtninge eller familiesammenførte til flygtninge 
i ordinære stillinger pr. 1. juli 2016, kan du første gang ansøge om bonus den 
1. januar 2017. 

Ved ansøgning skal du vedhæfte aftale om ansættelse til ansøgningen. Ved 
ansøgning skal du også oplyse:

1) Arbejdsgiverens CVR-nummer,

2) Udlændingens CPR-nummer,

3) Ansættelsesperioden hos arbejdsgiveren.

HVORDAN SIKRER DU DIG, AT PERSONEN ER I 
MÅLGRUPPEN FOR BONUSORDNINGEN
Du skal anmode flygtningen og familiesammenførte til flygtninge om at vise, 
at vedkommende er en del af målgruppen.

Flygtninge kan dokumentere tilhørsforholdet til målgruppen ved at fremvise 
følgende:

• Brev fra Udlændingestyrelsen om meddelelse af opholdstilladelse.

• Opholdskort med billede.

• Udskrift af CPR-register (Bopælsattest).

Familiesammenførte til flygtninge kan dokumentere tilhørsforholdet til mål-
gruppen ved at fremvise følgende:

• Brev fra Udlændingestyrelsen om meddelelse af opholdstilladelse som 
familiesammenført.

• Brev fra Udlændingestyrelsen om meddelelse af opholdstilladelse til den 
flygtning, som udlændingen er familiesammenført til.

• Opholdskort med billede.

• Udskrift af CPR-register (Bopælsattest).

I de situationer, hvor flygtningen starter i virksomheden i virksomhedsprak-
tik, kan virksomheden få vished for, at flygtningen er i målgruppen ved at 
spørge jobcentret. 

DU SKAL ANSÆTTE PERSONEN MINDST 19 TIMER OM 
UGEN 
For at få udbetalt en bonus er det en betingelse, at der er tale om ordinær 
beskæftigelse af et omfang på over 19 timer om ugen i gennemsnit over hen-
holdsvis seks måneder og 12 måneder. 

Det vil sige, ved ansøgning om bonus ved seks måneders ansættelse skal per-
sonen have arbejdet i gennemsnit 19 timer om ugen de første seks måneder. 

http://www.uibm.dk
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HVILKE TIMER INDGÅR I OPGØRELSEN AF DE 19 TIMER? 
I opgørelsen af arbejdstiden indgår timer i forbindelse med barsel, ferie og 
sygdom. 

HAR FLYGTNINGEN RET TIL FERIE? 
De almindelige regler i ferieloven gælder. Er ferien optjent efter ferieloven, 
indgår ferien i ansættelsen. Ferielovens særlige regler for elever finder ikke 
anvendelse.

HVAD SKER DER, HVIS FLYGTNINGEN SIGER OP? 
Hvis medarbejderen opsiger sin stilling inden henholdsvis seks eller 12 må-
neder, bortfalder bonussen til din virksomhed.

Bonussen vil være knyttet til det konkrete ansættelsesforhold. Derfor kan du 
ikke ansøge om bonus, hvis personen afskediges eller siger op.

Det vil sige, siger en person f.eks. op efter ni måneders ansættelse, kan du 
søge om bonus for de seks måneders ansættelse.  

Ansættes personen på en anden virksomhed kan denne virksomhed ansøge 
om bonus efter henholdsvis seks og 12 måneders ansættelse, dog seneste to 
år efter at opholdstilladelsen er givet.  

HVOR MANGE ANSÆTTELSER KAN EN VIRKSOMHED HAVE 
PÅ ÉN GANG?
Der er ingen begrænsninger. Det er muligt, at have flere personer ansat i 
ordinære stillinger på én gang og samtidigt benytte bonusordningen. 

KAN PERSONEN INDEN ANSÆTTELSEN VÆRE I 
VIRKSOMHEDSPRAKTIK OG LØNTILSKUD? 
En flygtning kan forud for ansættelsen have haft en virksomhedspraktik i din 
virksomhed eller have været ansat i et job med løntilskud. 

F.eks. kan en virksomhedspraktik anvendes til at afklare om personen mat-
cher stillingen. 

KAN DER BRUGES MENTOR I FORBINDELSE MED 
STILLINGEN? 
§ 23 d i integrationsloven kan bruges i forhold til mentor. Det fremgår af § 
23 d, at med henblik på at fremme, at udlændinge kan opnå eller fastholde 
beskæftigelsesrettede aktiviteter, tilbud efter §§ 23 a-23 c i samme lov eller 
ansættelse uden løntilskud, kan der ydes støtte til en mentorfunktion. Det 

er en konkret vurdering i den en-
kelte kommune og ikke en ret for 
den enkelte.

HVORNÅR UDLØBER 
BONUSORDNINGEN? 
Ordning løber i perioden 1. juli 
2016 til 30. juni 2019. Det vil sige, 
du kan i dette tidsrum ansætte en 
flygtning eller familiesammenført. 

NYTTIGE LINK
Se mere om bonusordningen for 
ordinære ansættelser på www.
uibm.dk.

Læs mere om andre muligheder for 
at ansætte flygtninge på www.uibm.
dk og www.da.dk.

http://www.uibm.dk
http://www.uibm.dk
http://www.uibm.dk
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