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De foreløbige driftslofter for 1 . halvår 2019 over refusion af 
driftsudgifter ved aktivering m.v. af dagpenge- og sygedagpen
gemodtagere 

Del følger af §§ 118 og 118 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, at der skal 
fastsættes driftslofter over driftsudgifter ved aktivering og udgifter til mentorstøtte 
på den årlige finanslov, og at beskæftigelsesministeren skal offentliggøre de fore
løbige driftslofter over driftsudgifter ved aktivering m.v. inden 1. juli. 

Der er med Aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer indgået aftale om en for
enkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen. Derfor er et forslag 
til ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats under udarbejdelse. Forslaget 
vil pr. 1. januar 2019 afskaffe driftslofter og refusion af driftsudgifter ved aktive
ring m.v. for modtagere af kontant- og uddannelseshjælp, integrationsydelse (per
soner der ikke er omfattet af integrationsprogrammet) og ledighedsydelse samt re
validender. Dog afskaffes driftslofter og refusion først fra 1. juli 2019 for dagpen
ge- og sygedagpengemodtagere. Der henvises til bilag 1, samt tidligere udsendte 
orientering om forenkling af den økonomiske styring af den aktive beskæftigelses
indsats af 25. juni 2019 (kopi vedlagt). 

Der skal således fastsættes foreløbige driftslofter over refusion af driftsudgifter ved 
aktivering m.v. for dagpenge- og sygedagpengemodtagere i 1. halvår 2019. Med 
hensyn til fastlæggelsen af driftslofterne er der anvendt udgifter for og antallet af 
dagpenge- og sygedagpengemodtagere, som indgik i de endelige driftslofter for 
2016 af 18. december 2015. Opreguleringen er sket med faktor 6, 12 fra 2016-2019. 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering offentliggør hermed de foreløbige 
driftslofter for 1. halvår 2019: 

• Driftsloft på 4.459 kr. for modtagere af dagpenge (inkl. forsikrede ledige 
der deltager i jobrettet uddannelse). 

• Driftsloft på 3.192 kr. for sygedagpengemodtagere. 

De endelige driftslofter for 1. halvår 2019 vil blive fastlagt på finansloven for 
2019, og kommunerne vil ligeledes blive orienteret herom. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til specialkonsulent Mette Elmann de Place på 
medp@star.dk. 
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Venlig hilsen 

Jens Erik Zebis 
Vicedirektør 
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