
Ydelsesgrupper inkl. ydelser 

Afløb af kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven i 1. 
halvår 2016. 
 

Integrationsydelse 

Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 

Integrationsydelse til andre 
 

Førtidspension 

Førtidspension tilkendt før 1/7-2014 (DK) 

Førtidspension tilkendt før 1/7-2014 (IP) 

Førtidspension tilkendt 1/7-2014 og frem (DK) 

Førtidspension tilkendt 1/7-2014 og frem (IP) 
 
Sygedagpenge 

Sygedagpenge 

Sygedagpenge til arbejdsgiver 
 

Særlig støtte vedr. perioden 1. januar-30. september 2016 
 
Særlig Støtte 
 

Kontanthjælp 

Kontanthjælp 

Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension 

Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension (§ 27 i lov om aktiv 
socialpolitik) med 30 pct. Refusion 
 

Uddannelseshjælp 

Uddannelseshjælp 
 
Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering 
 
Befordringsgodtgørelse 

Befordringsgodtgørelse 
 

Kontantydelse 

Kontantydelse 
 
Revalideringsydelse 

Revalideringsydelse 

Merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering 

Tilskud til selvstændig virksomhed 
 

Fleksløntilskud 



Fleksløntilskud, jf. § 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som ikke er omfattet af § 3, stk. 1, nr. 12, 
i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling 
Danmark og arbejdsløshedskasserne. 

Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kom-munernes finansiering af visse 
offentlige ydelser udbetalt af kommu-nerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 
2 og 3 
 

Flekslønsydelse til selvstændigt erhvervsdrivende 

Tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, jf. § 70 g i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats, som ikke er omfattet af § 3, stk. 1, nr. 12, i lov om kommunernes finansiering af 
visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne. 

Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse 
offentlige ydelser udbetalt af kom-munerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 
2 og 3 
 

Tilbagebetaling - Fleksløn/Løntilskud 

Tilbagebetaling af fleksløntilskud til personer i fleksjob ydet med 65 pct. Refusion 

Tilbagebetaling af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende ydet med 65 pct. Refusion 
 

Ressourceforløbsydelse 

Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb 

Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb 
 

Ledighedsydelse 

Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt 
af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3 

Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik) 

Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion ef-ter § 104, stk. 1, i lov om aktiv 
socialpolitik 

Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refu-sion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv 
socialpolitik 

Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik 

Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik 
 

Løntilskud 

Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c (Navn i instruktion: Løntilskud ifølge 
integrationslovens §23 c) 

Løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere 

Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. 

Løntilskud vedr. kontantydelse 

Løntilskud vedr. revalidender 

Løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 2, nr. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

Løntilskud under ressourceforløb 

Løntilskud under jobafklaringsforløb 

Løntilskud vedr. forsikrede ledige – private arbejdsgivere 



Løntilskud vedr. forsikrede ledige – offentlige arbejdsgivere 

Løntilskud vedr. forsikrede personer med handicap 

Løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse (ikke i Instruktion) 

Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdri-vende påbegyndt før 1. januar 2013 
med 65 pct. Refusion 
 
Folkepension 

Folkepension (DK) 

Folkepension (IP) 
 

Delpension 

Fleksydelse 

SU-ordningen 

Efterløn 

Voksenlærling 

Feriedagpenge 

Jobrotation 

Seniorjob 

Barselsdagpenge efter barselsloven 

Arbejdsløshedsdagpenge 

Midlertidig arbejdsmarkedsydelse 

Særlig uddannelsesydelse (STAR interim) 

 


