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Udmelding af den statslige løntilskudskvote 2010 
 
Ifølge ”Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelses ind-
sats” af 24. juni 2005 kap.9 §.56 fastsætter beskæftigelsesministeren én gang 
årligt en løntilskudskvote for ledige for kommuner, stat og regioner efter 
indstilling fra Beskæftigelsesrådet.  
 
På vegne af Beskæftigelsesministeren fremsender Arbejdsmarkedsstyrelsen 
hermed udmeldingen af den statslige løntilskudskvote for 2010, fordelt på de 
enkelte ministerier (Jvf. vedlagte oversigt).  ./. 
 
Som følge af den forventede kraftige stigning i ledigheden er den samlede 
offentlige kvote for 2010 øget og fastsat til i alt 22.500 helårspladser, hvoraf 
statens andel udgør i alt 2.300 helårspladser. 
 
Formålet med kvoten er at sikre det fornødne antal pladser til aktivering med 
løntilskud for ledige. Aktivering med løntilskud er et af de aktiveringsred-
skaber, der har den bedste effekt.  
 
Det skal bemærkes, at der pr. 1. januar 2010 er vedtaget en række lovænd-
ringer på området, som kan findes i ”Bekendtgørelse af lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats” (LBK. nr. 742 af 7. juli 2009) samt ”Lov om ændring af 
lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats…” (Lov 
nr. 483 af 12. juni 2009). 
 
Især skal det bemærkes, at løntilskudskvoten og tilknyttede regelsæt fra den 
1. januar 2010 ikke kun omfatter forsikrede ledige, men også kontant- og 
starthjælpsmodtagere m.fl.  
 
For at opnå og fastholde gode effekter, så ledige hurtigst muligt kommer i 
ordinært job, er det vigtigt at oprettelsen af pladser til aktivering med løntil-
skud i videst mulig udstrækning målrettes områder med gode beskæftigel-
sesmuligheder. (Jf. LBK. nr. 742 af 7. juli 2009 §.22. stk. 3) 
 



 

For at sikre en smidig sagsbehandling ved aktivering med løntilskud, kan det 
enkelte ministerområde med fordel oprette løntilskudspladser forlods på job-
net.dk.  
 
Lovgrundlaget for aktivering med løntilskud, herunder medarbejder-
inddragelse, merbeskæftigelseskrav mv. kan findes på arbejdsmarkedsstyrel-
sen hjemmeside www.ams.dk. under ”Regler og satser”. Her kan man ligele-
des finde opgørelse af kvoteudnyttelse samt svar på nogle af de mest almin-
delige spørgsmål i forhold til løntilskudsområdet.
 
På www.jobnet.dk kan man finde diverse løntilskudsblanketter, herunder til-
budsblanket AB-F 201 – ”Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud”.  
 
Evt. spørgsmål kan stilles til Arbejdsmarkedsstyrelsen hos fuldmægtig 
Svend W. Johannsen på tlf. 35 28 82 27 / swo@ams.dk.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Stig Martin Nørgaard 
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