
 
 

 
 

 
 

28. december 2018 
 
 

Ydelser og satser på arbejdsmarkedet 2019  

 
Arbejdsløshedsdagpenge pr. dag   

Fuldtidsforsikrede  871 kr.  

Deltidsforsikrede 580 kr.  

Dimittendsats, fuldtidsforsikrede m/forsørgerpligt 714kr.  

 - uden forsørgerpligt 623 kr.  

Dimittendsats, deltidsforsikrede m/forsørgerpligt 476 kr.  

 - uden forsørgerpligt 415kr.  

Ungesatsen, 50 pct.   

 - Fuldtidsforsikrede 436 kr.  

 - Deltidsforsikrede 290 kr.  

   

Efterløn pr. måned   

Fuldtidsforsikrede, 91 pct. sats 17.168 kr.  

Deltidsforsikrede, 91 pct. sats 11.445 kr.  

Fuldtidsforsikrede, 100 pct. sats 18.866  kr.  

Deltidsforsikrede, 100 pct. sats 12.577 kr.  

   

   

G-dagsgodtgørelse   

Hel godtgørelse 871 kr.  

Halv godtgørelse 436 kr.  

   

ATP   

Timelønninger ved ukendt arbejdstid   

- mænd 202,71 kr.  

- kvinder 183,06 kr.  

Satser:    

Lønmodtagere, pr. uge 24,90 kr.  

Arbejdsgivere, pr. uge 49,80 kr.  

Lønmodtagere, pr. måned 94,65 kr. (94,67) *) 

Arbejdsgivere, pr. måned 189,35 kr.  

Lønmodtagere, pr. time 0,67 kr.  

Arbejdsgivere, pr. time   1,34 kr.  

   
 
*) anvendes hvis kun lønmodtagerandel indtastes i lønsystem 
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AUB  

Lønrefusion til arbejdsgivere pr. skoleuge  

1. års elever pr. uge 2.750 kr. 

2. års elever pr. uge 3.040 kr. 

3. års elever pr. uge 3.470 kr. 

4. års elever pr. uge 4.040 kr. 

Voksne pr. uge 5.150 kr. 

AUB + VEU-bidrag pr. fuldtidsmedarbejder pr. kvar-
tal                

716,50 kr. 
 

 
  
Dagpenge ved sygdom og barsel 
Timesats, højeste sats 117,70 kr. 

Ugebeløb    4.355,- kr. 

                                    
 
Løntilskud pr. januar 2019 
Løntilskuddet pr. time til private arbejdsgivere udgør ved ansættelse af: 
- revalidering, nyuddannelse handicappede og perso-
ner i udviklingsforløb (§ 63, stk. 2, nr. 5) 

154,02 kr. 

- almindelige ledige (§ 63, stk. 2, nr. 3) 79,68 kr. 

- personer der modtager førtidspension m.v. (§ 63, stk. 
2, nr. 1) 

28,56 kr. 

- voksenlærlinge     
(i praktikperioderne de første 2 år af uddannelsen) 

30,00 kr. 

- jobrotation (§ 98 a, stk. 2) 189,51 kr. 

  

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) pr. uge  

Forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblin-
deundervisning:  
Uddannelser på folkeskole- og gymnasialt ni-
veau: 3.484 kr. pr. uge.  
Videregående uddannelser: 2.613 kr. pr. uge.  
 

4.355,- kr. 

3.484,- kr. 

2.613,- kr. 

Uddannelsesgodtgørelse (VEU) pr. dag  871,00 kr. 

 
 Kørselsgodtgørelse fra 1. januar 2019 
Skatterådet har fastsat befordringssatserne for 2019. Satserne for udbetaling af skat-
tefri godtgørelse til dækning af udgifter ved benyttelse af egen bil til erhvervsmæssig 
kørsel er med virkning fra 1. januar 2019 fastsat således: 
 
Kørsel indtil 20.000 km årligt: 3,56 kr. pr. km. 

Kørsel ud over 20.000 km årligt: 1,98 kr. pr. km. 

Kørsel på knallert eller cykel 0,53 kr. pr. km. 
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Bidrag til Lønmodtagernes Garantifond og finansieringsbidrag 

 Pr. kvartal pr. fuld-
tidsansat 

Sats vedr. arbejdsløshed mv. 26,25 kr. 

Sats vedr. sygdom  36,00 kr. 

Sats vedr. barsel  23,00 kr. 

Sats ved jobafklaring   11,00 kr. 

Sats vedr. Lønmodtagernes Garantifond 50,00 kr. 

 I alt pr. kvartal pr. fuldtidsansat:   146,25 kr. 

Arbejdsmarkedets Fond for udstatio-
nerede (AFU) pr. fuldtidsmedarbejder 
pr. kvartal 

1,125 kr. 

                         
De fire årlige rater opkræves og skal betales sammen med opkrævningen af ATP-, AUB- 
og AES-bidrag (samlet betaling). Betalingsfristerne er fortsat: 
 

20. januar, 
14. april, 
14. juli og 
14. oktober 

Industriens Barselsfond 
Bidragssatsen er fastsat til 0,21 pct. af den kontingentpligtige lønsum. Pr. 1. april 2019 
stiger satsen til 0,23 pct. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Ola Arvidsson 
  /Nils Juhl Andreasen 


