
 

Diverse satser pr. 1. januar 2018 
 

Til anvendelse i den daglige administration er de mest almindelige overenskomstmæssige og offentlige 
satser vedrørende sociale ydelser o.a. anført i nedenstående skema. Ønskes mere detaljerede 
oplysninger, kan disse søges i de nævnte medlemscirkulærer eller ved henvendelse til sekretariatet. 
 

Tekst Sats 

Sygedagpenge kr. 116,22 pr. time i indtil 30  
 kalenderdage i arbejdsgiverperioden 

Løn under sygdom Sygeløn i indtil 8 uger. Se 
anciennitets-  

 og betalingssatserne i de enkelte 
 overenskomster. 

Funktionærer: Fuld løn 

Løn ved tilskadekomst i virksomheden 

(ingen anciennitetskrav)    

Løn i indtil 8 uger. Se 
betalingssatserne i de enkelte 
overenskomster 

  

Løn under barsel HK-overenskomsten 
(beskæftiget 9 mdr. inden for de sidste  mødre  19+evt. 5-8 uger 
24 mdr.)  fædre 2+evt. 5-8 uger 
 3F-overenskomsten 
  mødre 4+14+evt. 5-8 uger 
  fædre  2+evt. 5-8 uger 

SH-opsparing samt fritvalgskonto 
- betaler søgnehelligdage, 5 feriefridage 
pr. år og overenskomstfastsatte fridage. 
  

8,75% af den ferieberettigede løn. 

(heraf udgør fritvalgskonto 2%) 

 
(Golf: 8,45% af den ferieberettigede 
løn. Heraf udgør fritvalgskonto 2%) 

 

Barns 1. sygedag  
(Se anciennitetsreglerne i de enkelte 
overenskomster) 

3F-overenskomsterne: kr. 116,22 pr. 
time 
HK-overenskomsten: Fuld løn 

Dagpengeforsikring for selvstændige – præmie kr. pr. år 
Ret til sygedagpenge fra: 
- første fraværsdag med højeste sygedagpengebeløb  4.254,00 
- første fraværsdag med 2/3 af højeste sygedagpengebeløb 2.836,00 
- tredje fraværsdag med højeste sygedagpengebeløb 2.754,00 
- tredje fraværsdag med 2/3 af højeste sygedagpengebeløb 1.836,00 

Sygedagpengeforsikring, mindre  
arbejdsgivere 

Optagelsesgrænse  kr. 7.428.750 
Udelukkelsesgrænse kr. 9.169.200 
Præmie (lønsum) 0,73% 

Godtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag  Hel godtgør.:   kr. 860,-/dag 
("G-dage") Halv godtgør.: kr. 430,-/dag 

Arbejdsløshedsunderstøttelse:  

 fuldtidsforsikrede: kr. 18.633,- pr. måned 

 deltidsforsikrede: kr. 12.422,- pr. måned 

Bidrag til arbejdsmarkedspension:  

 lønmodtagere   4,33 % 

 arbejdsgivere   8,66 % 

I alt   12,99 % 



 

Kost og logi kr. 3.358,75 pr. måned 
Fuld kost alene kr. 2.400,00 pr. måned 

 pr. dag kr. 80,- pr. dag 

 1 hovedmåltid pr. dag kr. 40,- pr. dag 

 2 hovedmåltider pr. dag kr. 65,- pr. dag 

Kørselsgodtgørelse (skattefri)  

 indtil 20.000 km. pr. år kr. 3,54 pr. km. 

 udover 20.000 km. pr. år kr. 1,94 pr. km. 

På rejse for arbejdsgiveren (skattefri)  

 kost pr. døgn/påbegyndt time 
herefter 

kr. 498,00 / kr. 20,75 

 logi pr. døgn kr. 214,00 

Elever,    
AUB-refusion under skoleophold:   
   

 1. uddannelsesår kr. 2.560,00  

 2. uddannelsesår kr. 2.840,00  

 3. uddannelsesår kr. 3.200,00  

 4. uddannelsesår kr. 3.760,00  

   

 voksenelever kr. 5.100,00  

Befordringsgodtgørelse til elever: Offentlig transport eller 
 40 øre/km. 
Refusion fra AUB: 80 % af dok. Udgifter 

Løntabsgodtgørelse ved deltagelse i  kr. 4.300,00 pr. uge (kr. 860 pr. 
AMU-kurser (VEU):  dag) 

 

ATP Lønmodta- Arbejdsgiverens  Bidrag 
 gerens andel andel ialt 
Beskæftigelsens omfang kr. kr. kr. 

Månedslønnede    
(Arb.timer pr. måned)    
Mindst 117 94,65 189,35 284,00 
Under 117 – men mindst 78 63,10 126,25 189,35 
Under 78 – men mindst 39 31,55 63,10 94,65 
Under 39 0 0 0 

14-dages lønnede    
(Arb.timer i 14-dages periode)    
Mindst 54 49,80 99,60 149,40 
Under 54 – men mindst 36 33,20 66,40 99,60 
Under 36 – men mindst 18 16,60 33,20 49,80 
Under 18 0 0 0 

Ugelønnede    
(Arb.timer pr. uge)    
Mindst 27 24,90 49,80 74,70 
Under 27 – men mindst 18 16,60 33,20 49,80 
Under 18 – men mindst 9 8,30 16,60 24,90 
Under 9 0 0 0 

Løsarbejdere    
Pr. time 0,67 1,34 2,01 

 

 


