
Bliv klogere på arbejdsmarkedsydelsen 
Fra årsskiftet træder den nye lov om den midlertidige arbejdsmarkedsydelse i kraft. Den 
sikrer en blidere indfasning af dagpengereformen, så personer, der mister dagpengeretten 
eller retten til særlig uddannelsesordning efter 30. december 2013, fortsat har et 
forsørgelsesgrundlag.  
 

Af Mads Rudbøl, FTF-A 

 
Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse sikrer en blidere indfasning af dagpengereformen 
fra 2012. En reform, som ellers halverer dagpengeperioden fra fire til to år.  

”FTF-A bakker op om den nye arbejdsmarkedsydelse, da den lapper nogle af de huller, som 
dagpengereformen skabte. Det er glædeligt, at der med ydelsen vil være færre danskere, 
der kommer i klemme økonomisk. Og det er særlig vigtigt i en tid, hvor det fortsat er 
udfordrende at få et nyt job,” siger Mads Rudbøl, kommunikationschef i FTF-A.   
 
Krav du skal opfylde  
For at kunne få arbejdsmarkedsydelsen skal du først og fremmest opfylde ét af følgende 
krav:  

• Du opbruger din ret til dagpenge i perioden fra den 6. januar 2014 til og med den 3. 
juli 2016 eller  

• Du opbruger din ret til den særlige uddannelsesydelse i perioden fra den 30. 
december 2013 til og med den 5. januar 2015 

 
Derudover skal følgende krav også opfyldes: 

• Du skal være medlem af en a-kasse. Har du meldt dig ud, da du overgik til den 
særlige uddannelsesydelse, skal du huske at melde dig ind igen  

• Du skal være fuldtidsforsikret i a-kassen. Er du kun deltidsforsikret i dag, så skal du 
ændre dit medlemskab  

• Du skal være tilmeldt jobcentret og have et cv i Jobnet  
• Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, ligesom hvis du var på dagpenge 

 
Ydelsen er på 60-80 procent af dagpengene 
Arbejdsmarkedsydelsen er ikke afhængig af formue og din eventuelle ægtefælles indtægt. 
Satsen udgør: 

• 80 pct. af den maksimale dagpengesats for forsørgere. I 2014 svarer det til 14.126 
kroner 

• 60 pct. af den maksimale dagpengesats for ikke-forsørgere. I 2014 svarer det til 
10.594 kroner 

 
Sådan får du arbejdsmarkedsydelsen 

1. Hvis du opbruger retten til dagpenge efter den 6. januar 2014, vil du 
automatisk overgå til arbejdsmarkedsydelse. Er du medlem af FTF-A, modtager du et 
brev, når din dagpengeret er udløbet. Her får du besked om, hvor lang tid du kan få 
ydelsen.  
 

2. Hvis du har opbrugt retten til den særlige uddannelsesydelse, skal opfylde 
kravene for at få arbejdsmarkedsydelsen og selv søge om ydelsen.  
 
Du skal sende ansøgningen om arbejdsmarkedsydelse senest 21 dage efter udløbet 
af uddannelsesydelsen. Sender du din ansøgning senere, vil du først få 
arbejdsmarkedsydelse fra ansøgningstidspunktet. 

  



Særlige forhold  
Der er en række særlige forhold omkring arbejdsmarkedsydelsen. De væsentligste er:  
 

Seniorjob 
Mister du retten til dagpenge efter den 6. januar 2014, har du først ret til et seniorjob efter 
udløbet af den periode, hvor du har ret til arbejdsmarkedsydelse. 

Feriedagpenge 
Du kan godt modtage tidligere optjente feriedagpenge samtidig, med at du får 
arbejdsmarkedsydelsen  

Forlængelse af perioden 
Arbejdsmarkedsydelsen kan forlænges op til 26 uger i forbindelse med arbejde, barsel eller 
sygdom over seks uger  

Supplerende arbejdsmarkedsydelse 
Det er muligt at modtage supplerende arbejdsmarkedsydelse. Kontakt FTF-A for at høre 
nærmere om reglerne på tlf. 70 13 13 12. 

 


