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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 
KONTANTE YDELSER (57) 
5.57.71 Sygedagpenge 
 1 Drift 
  001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. § 62, stk. 6, i lov 

om sygedagpenge 
  003 Afløb af sygedagpenge fra. 5. til 8. uge med 50 pct. refusion, jf. § 62, 

stk. 2, i lov om sygedagpenge 
   005   Afløb af sygedagpenge ved delvis raskmelding m.v. eller i tilbud med 

50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 4, 5 og 8, i lov om sygedagpenge 
   006   Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 med 30 

pct. refusion til passive og aktive sygedagpengemodtagere, jf. § 62, 
stk. 3, i lov om sygedagpenge 

   013 Sygedagpenge  
   090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge 
 
  2 Statsrefusion 
  002 Refusion af regresindtægter (grp. 090) og af afløb af sygedagpenge 

(grp. 003 og 005) med 50 pct. refusion 
  003 Berigtigelser 
  009 Refusion af afløb af sygedagpenge med 30 pct. refusion (grp. 006) 
   010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion 
   011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion 
   012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion 
   013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion 
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5.57.72 Sociale formål 
 1 Drift  
 
  004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§ 83 og 

84)    
  006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, § 82) 
  007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82 a) 
  008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, §§ 81 og 85) 
  009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 
     (Serviceloven, § 41) 
  010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (serviceloven, § 100) 
  011 Tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne efter 

§ 26, stk. 4, i lov om Udbetaling Danmark 
  012 Tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne efter 

§ 26, stk. 5, 1. og 2. pkt., i lov om Udbetaling Danmark 
  015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af 

børn med nedsat funktionsevne (serviceloven, § 42) 
  016 Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere 

mv. i forbindelse med hjemmetræning (serviceloven, § 32 a, stk. 6) 
  017 Afløb af efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal medfinansiering 

(Aktivloven, § 85 a) 
  018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81 a) 
  019 Tilbagebetaling af tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede 
  020 Tilbagebetaling af hjælp til udsatte lejere 
  090 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. 

kapitel 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
  091 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refu-

sion, jf. kapitel 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
  092 Godtgørelse til særlig udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik, jf.  
   lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 62, stk. 2 
  093 Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomhedslukninger for 

forsikrede og ikke-forsikrede personer 
  094 Tilskud til befordring til arbejdssøgende og andre særlige aktiviteter 

efter § 17 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
  095 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, når udgif-

terne vedrører tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
 
 2 Statsrefusion 
  002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-010, 015 og 

017 minus 019.  
  003 Berigtigelser 
  004 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler med 100 pct. 

refusion (grp. 090 og 091) 
   
 
 
5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp 
 1 Drift 
   
   007 Kontanthjælp 
   008 Uddannelseshjælp 
   009 Særlig støtte vedr. perioden 1. januar-30. september 2016 
   011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering 
   012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension
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  017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion (§ 29 i lov 
om aktiv socialpolitik) 

  019 Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til 
social pension (§ 27 i lov om aktiv socialpolitik) og hjælp til personer, 
der tager fast bopæl her i landet, og som modtager førtidspension fra 
Færøerne eller Grønland (§ 27 b i lov om aktiv socialpolitik) med 30 
pct. refusion 
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  091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 i 
lov om aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, samt § 164 i 
lov om social service) 

  092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 i 
lov om aktiv socialpolitik, og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, samt § 164 i 
lov om social service) 

  093 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 35 pct. refusion (§ 92 i lov 
om aktiv socialpolitik) 

  094 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 50 pct. refusion (§ 92 i lov 
om aktiv socialpolitik) 

  095 Tilbagebetaling af løbende hjælp til visse persongrupper med 35 pct. 
refusion (§ 29 i lov om aktiv socialpolitik). 

     097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 og af hjælp 
efter §§ 27 og 29 med 30 pct. refusion  

100 Særlig støtte, 20 pct. kommunal medfinansiering 
101 Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering 
102 Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering 
103 Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering 

 
 2 Statsrefusion 
  001  Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 092 og 094 med 50 

pct. refusion 
  002 Refusion af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 017 og kon-

tanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social 
pension og hjælp til personer, der tager fast bopæl her i landet, og som 
modtager førtidspension fra Færøerne eller Grønland på grp. 019 samt 
afløb af kontanthjælp m.v. på minus grp. 097 

  003 Berigtigelser  
004 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 091, 093 og 095 

med 35 pct. refusion 
   005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion 
   006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion 
   007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion 
   008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion 
   009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion 
   010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion 
   011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion 
   012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion 
   013 Refusion af særlig støtte med 80 pct. refusion vedr. perioden 1. januar-

30. september 2016 
   014 Refusion af særlig støtte med 40 pct. refusion vedr. perioden 1. januar-

30. september 2016 
   015 Refusion af særlig støtte med 30 pct. refusion vedr. perioden 1. januar-

30. september 2016 
   016 Refusion af særlig støtte med 20 pct. refusion vedr. perioden 1. januar-

30. september 2016 
  020 Tilskud fra EU 

   022 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 
80 pct. refusion 

   023 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 
40 pct. refusion 

   024 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 
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30 pct. refusion 
   025 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 

20 pct. refusion 
   026 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social 

pension med 80 pct. refusion 
   027 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social 

pension med 40 pct. refusion 
   028 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social 

pension med 30 pct. refusion 
    029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social 

pension med 20 pct. refusion 
   
 

5.57.74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kontant-
hjælp mv. med 100 pct. refusion vedrørende visse grupper af flygtninge 

 1 Drift 
  007 Hjælp med 100 pct. refusion til uledsagede flygtningebørn (selvforsør-

gelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse mv.) 
  008 Hjælp i særlige tilfælde med 100 pct. refusion til uledsagede flygtninge-

børn 
  009 Hjælp med 100 pct. refusion til flygtninge med betydeligt og varigt ned-

sat funktionsevne anbragt i døgnophold (selvforsørgelses- og hjemrej-
seydelse eller overgangsydelse, kontanthjælp mv.) 

  010 Hjælp i særlige tilfælde med 100 pct. refusion til flygtninge med betyde-
ligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold 

  011 Hjælp til nødvendige merudgifter efter servicelovens § 100 med 100 
pct. refusion til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne 
anbragt i døgnophold  

  016 Udgifter efter servicelovens §§ 41, 42 og 100 med 100 pct. refusion til 
flygtninge i de første 3 år (jf. § 181, stk. 2) 

  091 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 100 pct. refusion 
   
 2 Statsrefusion 
   

  005 100 pct. refusion af hjælp til uledsagede flygtningebørn (jf.udgifter  
 på grupperingerne 007 og 008)   

  006 100 pct. refusion vedrørende hjælp til flygtninge med betydeligt og 
varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. udgifter på grup-
peringerne 009, 010 og 011) 

  007 100 pct. refusion af udgifter vedrørende hjælp efter §§ 41, 42 og 100 til 
flygtninge i de første 3 år (jf. udgifter på gruppering 016)   

  020 Tilskud fra EU 
 
5.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelses-

hjælpsmodtagere 
 1 Drift 
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  093  Tilbagebetaling (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50 pct. refusion 
  094 Tilbagebetaling (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 65 pct. refusion 
  097  Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 (lov om aktiv 

socialpolitik kap. 12) med 30 pct. refusion 
 2 Statsrefusion 

001  Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp med 65 pct. refusion på gruppe-
ring 094 

002 Refusion af tilbagebetaling med 50 pct. refusion på gruppering 093 
  003 Berigtigelser  
  004 Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion på gruppering 097 
  020  Tilskud fra EU 
   
 
5.57.76 Boligydelse til pensionister – kommunal medfinansiering 
 1 Drift 
  001 Tilskud til lejere 
  002 Lån til lejere af én og tofamilieshuse 
  003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl. 
  005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger 
  006 Boligydelse som tilskud til lejere i friplejeboliger 
  091 Efterreguleringer 
  093 Tilbagebetaling af lån og renter 
 2 Statsrefusion 
  003 Berigtigelser 
 
5.57.77 Boligsikring – kommunal medfinansiering 

1  Drift 
   001 Boligsikring som lån 
  002 Boligsikring til byfornyelse m.v. for lejere og huslejetilskud efter § 29 b 
  003 Boligsikring som tilskud og lån 
  004 Indfasningsstøtte jf. § 15 i byfornyelsesloven 
  005 Boligsikring som tilskud 
  006 Almindelig boligsikring 
  007 Boligsikring til byfornyelse m.v. for andelshavere m.fl. 
  008 Tilskud til erhvervslejere 
  009 Boligsikring som tilskud til lejere i friplejeboliger 
  010  Boligsikring efter særligt behov uden refusion 
  091 Efterregulering 
  092  Efterregulering af boligsikring efter særligt behov uden refusion 
  093 Tilbagebetaling af lån og renter  
 2 Statsrefusion 
  003 Berigtigelser 
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5.57.78  Dagpenge til forsikrede ledige 
 1 Drift 
    004 Berigtigelser 
   005  Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledi-

ge efter § 175, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 198, 
i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering 
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering 
014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering 
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering 
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5.57.79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning 
 
 2 Statsrefusion 
 
  004  Berigtigelser 
  006 Refusion af driftsudgifter ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse 

med 50 pct. refusion, grp. 006. 
  007  Refusion af afløbsudgifter til kontantydelse vedr. perioden før 1. januar 

2016 i passive perioder og under øvrig vejledning og opkvalificering 
med 30 pct. refusion minus gruppering 093 

  008 Refusion af afløbsudgifter til kontantydelse i aktive perioder med 50 
pct. refusion på gruppering 094 

  009 Refusion af udgifter til befordringsgodtgørelse samt transportudgifter til 
personer på kontantydelse med 50 pct. refusion, grp. 012 og 015 
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