
 
 

   
 

 
   

           

  
         

 

 

          

 
 

      

   
 

 

 
 

      

           
 
 

  

          

  
          

 
  

          

 
 

          

            

  
          

 
          

 
          

 

          

  
          

            

Tabel 1. Refusionstabel - målgrupper og udgifter samt refusionsprocenten  (* er med i driftsloftet)  
Udgifter til jobrotation, voksenlærlingeordning og til hjælpemidler efter §   100 er uden for tabellen  

Målgrupper/ udgifter Dagpenge (nr.1) Kontant + start (nr.
2 og 3) 

Revalidender (nr.4) Sygedagpenge 
(nr.5) 

Ledighedsydelse 
(del af nr. 7) 

Hidtidige (H.)/Gældende (G.) H. G. H. G. H. G. H. G. H. G. 

Støtte til arbejdssøgende, der 
skifter bopæl efter § 8 

* 50% 50% *50% *50% * 50% *50% * 50% *50% *50% * 
50% 

Vejledning og opkvalificering 
efter kap 10, herunder 
deltagerbetaling 

*50% *50% *50% *50% *50% *50% 50% *50% 50% *50% 

BeskæftigelsestiItag i 
virksomhedspraktik efter § 45, 
stk.3, jf. § 100 i LAS 

- 35% 
30% 

65% 
60% 

- - -

Løntilskud efter kap. 12 75% 50% 65% 50% 65% 65% 65% 50% -
Tilskud fleksjob efter § 71 og 
tilskud til selvstændig 
virksomhed efter § 75 

- - - - 65% 65% 

6 ugers selvvalgt uddannelse 
efter § 73b 

- - - - 50% *50% 

Tilskud til arbejdsredskaber til 
fleksjob efter § 74 

- - - - 50% 50% 

Undervisningsmaterialer efter §§ 
76 og 77 

*50% *50% *50% *50% 50% *50% 50% *50% 50% *50% 

Hjælpemidler efter §§ 76 og 77 50% 50% *50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 
Udgifter ifm. partnerskabsaftaler 
efter § 81a 

*50% *50% *50% *50% 50% *50% 50% *50% - *50% 

Befordringsgodtgørelse efter § 
82 

- 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

Befordringsgodtgørelse efter § 
83 

- *50% *50% - - -

Opkvalificering til personer der 
ansættes uden løntilskud efter § 
99 

*50% *50% *50% *50% 50% *50% 50% *50% -

6 ugers selvvalgt uddannelse 
efter § 122 d (forsikrede led.) 

100% *50% - - - -

Mentor efter §§ 78-81 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 



 
 

 
    

         

  
        

 

        

 
 

   

        

    
 

 
 

    

 
 

   

        

  
        

 
  

        

 
 

        

          

  
        

         

         

 

        

  
        

           

Tabel 2. Refusionstabel - målgrupper og udgifter samt refusionsprocenten  (* er med i driftsloftet)  
Udgifter til jobrotation, voksenlærlingeordning og hjælpemidler efter  §  100 er uden for tabellen  

Målgrupper/ udgifter Førtidspensionister 
(nr. 6) 

Handicappede 
(nr.8) 

Unge under 18 år 
(nr.9) 

Selvforsørgende 
(nr. 10) 

Hidtidige (H.)/Gældende (G.) H. G. H. G. H. G. H. G. 

Støtte til arbejdssøgende, der 
skifter bopæl efter § 8 

*50% 50% *50% 50% *50% 50% *50% *50% 

Vejledning og opkvalificering 
efter kap 10, herunder 
deltagerbetaling 

- - 50% 50% 50% *50% 

BeskæftigelsestiItag i 
virksomhedspraktik efter § 45, 
stk. 3, jf. § 100 i LAS 

- - - -

Løntilskud efter kap. 12 50% 50% 75% 
65% 

50% 
50% 

- 65% 50% 

Tilskud fleksjob efter § 71 og 
tilskud til selvstændig 
virksomhed efter § 75 

- - - -

6 ugers selvvalgt uddannelse 
efter § 73b 

- - - -

Tilskud til arbejdsredskaber til 
fleksjob efter § 74 

- - - -

Undervisningsmaterialer efter §§ 
76 og 77 

50% 50% 50% 50% 50% 50% *50% *50% 

Hjælpemidler efter §§ 76 og 77 50% 50% 50% 50% 50% 50% *50% 50% 
Udgifter ifm. partnerskabsaftaler 
efter § 81a 

50% 50% - 50% 50% *50% *50% 

Befordringsgodtgørelse efter § 82 - - - -

Befordringsgodtgørelse efter § 83 - - 50% 50% *50% *50% 

Opkvalificering til personer der 
ansættes uden løntilskud efter § 
99 

50% 50% 50% 50% - *50% *50% 

6 ugers selvvalgt uddannelse 
efter § 122 d (forsikrede led.) 

- - - -

Mentor efter §§ 78- 81 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 




