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1. Din fleksjobansattes forhold
Navn

Personnummer

Stillingsbetegnelse

Ansættelsesdato/evt. periode

Ugentlige antal timer

Hvis månedslønnet - Skriv beløb

Hvis 14-dageslønnet - Skriv beløb

Hvis timelønnet - Skriv beløb

CVR-nr.

P-nr.

2. Virksomheden
Virksomhed

3. Fuldtidsløn
Med løn på fuld tid forstås den fleksjobansattes løn omregnet til lønnen på fuld tid på det pågældende arbejdsområde,
dvs. uden arbejdstidsnedsættelse og uden evt. reduktion af timelønnen på baggrund af den nedsatte arbejdsevne.
Desuden skal fx anciennitets-, kvalifikations- og funktionstillæg indgå i fuldtidslønnen.
Hvis der ydes tillæg i form af genetillæg, aften/nattillæg, weekendtillæg m.v., skal arbejdsgiveren oplyse den
gennemsnitlige månedsløn for en medarbejder, der er ansat på ordinære vilkår i samme stilling.
Tjek evt. gældende overenskomst.

Vælg enten:

Månedslønnede (Løn pr. måned, hvis medarbejderen var ansat på fuld tid i samme stilling)
AM-bidragspligtig løn pr. måned inkl. løntillæg ekskl. pension, bonus og særlig ferietillæg
Eller:

14-dageslønnede (Løn for 14 dage, hvis medarbejderen var ansat på fuld tid i samme stilling)
AM-bidragspligtig løn pr. måned inkl. løntillæg ekskl. pension, bonus og særlig ferietillæg
Eller:

Timelønnede (Løn for 1 måned, hvis medarbejderen var ansat på fuld tid i samme stilling)
Timelønnen for 1 måned inkl. løntilæg ekskl. pension, bonus og særlige ferietillæg

Er der ændringer i den fleksjobansattes løn (fx lønstigning i grundløn, ændringer i pension, nyt fast tillæg o.l.), har I
pligt til at give besked til Ydelsesservice København, som skal have en ny blanket på dette.

Side 1

4. Pension
Indbetales der pension
Ja

Arbejdsgiverandel (%-sats)

Nej

Startdato for pensionsindbetaling
Medarbejders andel (%-sats)

5. Feriepenge
Hensættes der til feriepenge
Hvis ja, er feriepengene pensionsgivende

Ja

Nej

Ja

Nej

6. Bemærkninger

Dato

Underskrift (Arbejdsgiver)

Er du en virksomhed eller myndighed, kan du sende os digital post via virk.dk – du skal have din digitale
medarbejdersignatur klar. Du kan finde hjælp til Digital Post til virksomheder her:
https://hjaelp.virk.dk/digital-post
Find mere information om fleksjob og link til at sende sikkert til os ved at bruge digital post på Københavns Kommunes
hjemmeside: www.kk.dk/fleksjob
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