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REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) 
 
Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalidering, 
ressourceforløb, jobafklaringsforløb ledighedsydelse, samt løntilskud og fleksløntilskud 
til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppen § 6, nr. 7, 8, 9, 10 
og 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 
5.58.80 Revalidering 
Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. 
 
Fra 2016 betyder en refusionsomlægning at refusionssatserne for forsørgelsesudgifterne 
fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er 
fastsat til 80 pct. i de første fire uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 
pct. fra uge 53. 
 
Fra og med 1. januar 2016 har det ikke betydning for refusionssatsen, om der er tale om 
forsørgelse i aktive eller passive perioder, og forsørgelsesudgiften registreres derfor 
samlet.  
 
Tilbage- og efterbetaling af hjælp vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres 
under den relevante ydelsesgruppering, og ikke på en særskilt tilbage- eller efterbeta-
lingsgruppering. 
 
Fra budget 2020 registreres løntilskud efter 1. januar 2016 på funktion 5.68.94. Løn til 
revalidender ansat med løntilskud under kommunale virksomheder, institutioner og for-
valtninger m.v. registreres fra budget 2020 på funktion 5.68.95, hvor også løntilskuddet 
indtægtsføres. 
 
Det bemærkes, at udgifter til kontanthjælp og engangshjælp efter § 25 a i lov om aktiv 
socialpolitik til personer under forrevalidering registreres særskilt på gruppering 011, 
funktion 5.57.73.  
 
Driftsudgifter og indtægter ved virksomhedspraktik efter kapitel 14 og mentorstøtte efter 
kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats registreres på funktion 5.68.90. Fra 
budget 2020 registreres udgifter og indtægter til hjælpemidler efter lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats og lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. samt befor-
dringsgodtgørelse efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats på funktion 5.68.98. 
Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse efter § 87 
registreres på funktion 5.38.58, og at udgifter og indtægter vedrørende aktivitets- og sam-
værstilbud efter § 88 registreres på funktion 5.38.59. 
 
Det bemærkes endvidere, at udgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt over-
gangsydelse (tidligere integrationsydelse) under revalidering registreres på funktion 
5.46.61. 

På funktionen er der autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 014  Revalideringsydelse 

Her registreres udgifter til revalideringsydelse, jf. aktivlovens § 71, hvor 
revalidenden deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats. Det gælder såvel den fulde revalideringsydelse som den halve re-
valideringsydelse til revalidender under 25 år. Endvidere registreres her 
udgifterne til de månedlige tillæg til revalidender under 25 år, som får den 
halve revalideringsydelse og har bidragspligt over for et barn, jf. § 71, 
stk. 2, nr. 2. 
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 015  Merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering 

Her registreres udgifter til støtte til nødvendige merudgifter til bolig pga. 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne for revalidender og forrevali-
dender, der modtager den halve revalideringsydelse efter § 73 h og § 73 
i lov om aktiv socialpolitik. 
 

 016   Tilskud til selvstændig virksomhed 
Her registreres udgifter til tilskud eller til lån til revalidender, der ønsker 
at etablere selvstændig virksomhed efter §§ 147 og 148 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats, herunder udgifter til tilskud til forsørgelse til disse 
revalidender, efter § 73 j lov om aktiv socialpolitik. 
 

   091  Indtægter vedrørende tilbagebetalt revalideringsydelse udbetalt 
med 50 pct. refusion 
 Her registreres tilbagebetalinger af revalideringsydelse med 50 pct. i 
statsrefusion, hjælp i forbindelse med virksomhedsrevalidering ydet 
med 50 pct. statsrefusion, jf. §§ 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik, 
samt hjælp i forbindelse med virksomhedspraktik efter kapitel 11 og 
løntilskud efter kapitel 12, jf. § 190, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats. 
 
Her registreres endelig tilbagebetalinger af lån ydet til etablering af 
selvstændig virksomhed efter § 65 i lov om aktiv socialpolitik med 50 
pct. statsrefusion. 

 
   092  Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. refusion (§ 65 og §§ 93-

94 i lov om aktiv socialpolitik og § 190, stk. 2 i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats). 
Her registreres tilbagebetalinger af hjælp i forbindelse med virksomheds-
praktik efter kapitel 11 og løntilskud efter kapitel 12, jf. § 190, stk.2 i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 
   093  Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (§ 65 i lov om 

aktiv socialpolitik, jf. bistandslovens § 43, stk. 8 og 9) 
Her registreres tilbagebetalinger af lån ydet til etablering af selvstændig 
virksomhed efter § 65 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres 
tilbagebetalinger af lån ydet i henhold til bistandslovens § 43, stk. 8 og 9 
(før 1. januar 1998 § 43, stk. 9 og 10) 094 Tilbagebetaling af hjælp ydet 
med 50 pct. refusion (§ 65 i lov om aktiv socialpolitik, jf. bistandslovens 
§ 43, stk. 8 og 9). 

 
094 Tilbagebetaling af revalideringsydelse vedr. perioden før 1. januar 

2016 med 30 pct. refusion 
Her registreres tilbagebetalinger af revalideringsydelser vedr. perioden 
før 1. januar 2016 med 30 pct. i statsrefusion. 
 
Det bemærkes, at tilbagebetaling af revalideringsydelse vedr. perioden 
fra og med 1. januar 2016 registreres under gruppering 014, og ikke på 
en særskilt tilbagebetalingsgruppering. 

 
 På funktion 5.58.80 anvendes dranst 2, hvor der er følgende autoriserede gruppe-

ringer: 

   002  Refusion af afløbsudgifter med 50 pct., minus 091 og 093 
   003  Berigtigelser  
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   004 Refusion af tilbagebetaling med 65 pct. refusion på gruppering 092    
 
   009 Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion, minus 094 
 
   010 Refusion af revalideringsydelse med 80 pct. refusion 
    Her registreres refusion af revalideringsydelse på grp. 014 med 80 pct. 

refusion i de første 4 uger med ydelser. 
 
   011 Refusion af revalideringsydelse med 40 pct. refusion 
    Her registreres refusion af revalideringsydelse på grp. 014 med 40 pct. 

refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser. 
 
   012 Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion 
    Her registreres refusion af revalideringsydelse på grp. 014 med 30 pct. 

refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser. 
 
   013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion 
    Her registreres refusion af revalideringsydelse på grp. 014 med 20 pct. 

refusion fra den 53. uge med ydelser. 
 
   014 Refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalide-

ring med 80 pct. refusion 
    Her registreres refusion af merudgifter til bolig under revalidering og for-

revalidering på grp. 015 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydel-
ser.

 
   015 Refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalide-

ring med 40 pct. refusion 
    Her registreres refusion af merudgifter til bolig under revalidering og for-

revalidering på grp. 015 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge 
med ydelser. 

 
   016 Refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalide-

ring med 30 pct. refusion 
    Her registreres refusion af merudgifter til bolig under revalidering og for-

revalidering på grp. 015 med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge 
med ydelser. 

 
  017 Refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalide-

ring med 20 pct. refusion 
    Her registreres refusion af merudgifter til bolig under revalidering og for-

revalidering på grp. 015 med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydel-
ser. 

  018 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 80 pct. refusion 
    Her registreres refusion af tilskud til selvstændig virksomhed på grp. 016 

med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser. 
  019 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 40 pct. refusion 
    Her registreres refusion af tilskud til selvstændig virksomhed på grp. 016 

med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser. 
  020 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 30 pct. refusion 
    Her registreres refusion af tilskud til selvstændig virksomhed på grp. 016 

med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser. 
  021 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 20 pct. refusion 
    Her registreres refusion af tilskud til selvstændig virksomhed på grp. 016 

med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydelser. 
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5.58.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstil-
linger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
(tidligere skånejob)  
 
På funktionen registreres udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i 
arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob, og løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, 
ifølge lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob). 
 
Fra 2016 betyder en refusionsomlægning, at refusionssatserne for fleksløntilskud og til-
skud til selvstændig virksomhed efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og løntilskud 
vedr. nyuddannede personer med handicap, jf. lov om kompensation til handicappede i 
erhverv m.v., fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusi-
onssatserne er fastsat til 80 pct. i de første fire uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 
27-52 og 20 pct. fra uge 53. 
 
Ikke alle udgifter til fleksløntilskud og tilskud til selvstændig virksomhed er omfattet af 
refusionsomlægningen. Udgifter til personer visiteret til fleksjobordningen før 01-01-2013 
er ikke omfattet af refusionsomlægningen, ligesom udgifter til personer, som er visiteret 
til fleksjobordningen i perioden 01-01-2013 til og med 30-06-2014, udelukkende er om-
fattet af refusionsomlægningen såfremt, de (jf. § 30, stk. 3, i lov om kommunernes finan-
siering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og ar-
bejdsløshedskasserne):  
 

1.   bliver ansat i et fleksjob 01-07-2014 eller senere  
2.   bliver revisiteret til et fleksjob hos samme arbejdsgiver 01-07-2014 eller senere  
3. på ny får tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed  

Udgifter til personer, som er visiteret til et fleksjob 01-07-2014 eller senere, er omfattet af 
refusionsomlægningen. Alle udgifter vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 til løntil-
skud vedr. nyuddannede personer med handicap er ligeledes omfattet af refusionsom-
lægningen. 
 
Det bemærkes, at udgifterne til personer visiteret til fleksjobordningen før 1. januar 2013 
udelukkende kan være omfattet af refusionsomlægningen, såfremt kommunen har vur-
deret og truffet afgørelse om, at borgeren ikke længere er omfattet af fleksjobordningen, 
fordi vedkommende fx er visiteret til et ressourceforløb, og efterfølgende igen bliver visi-
teret ind i fleksjobordningen. 
 
I konteringen af udgifterne til og tilbagebetalingerne af fleksløntilskud og tilskud til selv-
stændigt erhvervsdrivende er det afgørende, om de afholdte udgifter er omfattet af refu-
sionsomlægningen. I vejledningsteksten under grupperingerne til registrering af fleksløn-
tilskud og tilskud til selvstændig virksomhed, fremgår det om grupperingen er til registre-
ring af udgifter omfattet af refusionsreglerne før eller efter refusionsomlægningen. 
 
Det er alene udgiften til løntilskud, der registreres på denne funktion. Lønudgiften til per-
soner i fleksjob og løntilskudsstillinger i målgruppen § 6, nr. 11, ifølge lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob), registreres under de kommunale virksomhe-
der, institutioner og forvaltninger, hvor de er ansat. På de samme funktioner indtægtsfø-
res endvidere løntilskuddet.  
 
Fra budget 2020 registreres løntilskud til nyuddannede personer med handicap efter 1. 
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januar 2016 på funktion 5.68.94. Løn til disse nyuddannede personer med handicap an-
sat med løntilskud under kommunale virksomheder, institutioner og forvaltninger m.v. 
registreres fra budget 2020 på funktion 5.68.95, hvor også løntilskuddet indtægtsføres. 
 
Udgifter til mentorstøtte registreres på 5.68.90. Fra budget 2020 registreres udgifter og 
indtægter til hjælpemidler og kortvarige kurser efter lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats og lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. på funktion 5.68.98.  
 
Der er på funktion 5.58.81 autoriserede driftsgrupperinger, som er gennemgået i det føl-
gende. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 

 008  Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 66 i målgruppen 
§ 6, nr. 11, ifølge lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere 
skånejob) med 50 pct. refusion (jf. §§ 75-76 i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats) 
Her registreres udgifter til løntilskud til personer i målgruppen § 6, nr. 11, 
jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der modtager social pension, 
og som er ansat i en løntilskudsstilling (tidligere skånejob), hvortil staten 
yder 50 pct. refusion, jf. § 66 og §§ 75 og 76, stk. 6.  

 
Endvidere registreres her udgifter til løntilskud til personer, der modtager 
social pension, og som ved ikrafttræden af lov nr. 454 af 10. juni 1997 er 
ansat i beskyttede enkeltpladser efter 1/3-ordningen indtil ophør af stil-
lingen, jf. § 114 i lov om aktiv socialpolitik. Der ydes 50 pct. i statsrefusion 
til udgifterne. 

 
  013  Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt er-

hvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion 
 Her registreres alle udgifter til løntilskud til personer i fleksjob på den 
gamle fleksjobordning (§ 133 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). 
Dvs. løntilskud til personer i fleksjob påbegyndt før 1. januar 2013. 
  Desuden registreres udgifter vedrørende tilskud til lønnen til selvstæn-
digt erhvervsdrivende på den gamle fleksjobordning (§ 136 i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats). 
 

  093 Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud til personer i fleksjob med 65 
pct. refusion (§ 190, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 

   Her registreres indtægter vedrørende tilbagebetalinger på løntilskud fra 
gruppering 013.  

 
   Det bemærkes, at for ydelser omfattet af refusionsreglerne efter refusi-

onsomlægningen registreres indtægter fra tilbagebetaling under den re-
levante ydelsesgruppering, og ikke på en særskilt tilbagebetalingsgrup-
pering. 
 

  094 Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud til personer i løntilskudsstil-
linger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats (tidligere skånejob) (§ 190, stk. 2, i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats) 

   Her registreres indtægter fra tilbagebetalte løntilskud til personer i
  løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats (tidligere skånejob). Indtægterne vedrører betalinger på 
løntilskud fra gruppering 008. 
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  111   Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§§ 123-

125, 127 og 139 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 
Her registreres fra 1. januar 2013 udgifter til fleksløntilskud til personer 
med 65 pct. refusion (jf. §§ 123-125, 127 og 139 i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats). Dvs. udgifter til fleksløntilskud som vedrører per-
soner visiteret til fleksjobordningen før 1. januar 2013 eller i perioden 
mellem 1. januar 2013 og 30. juni 2014, som ikke er overgået til de nye 
refusionsregler jf. § 30, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes finansiering 
af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, udbetaling Danmark 
og arbejdsløshedskasserne (refusionsomlægningen). 
  
Det bemærkes, at udgifterne til personer visiteret til fleksjobordningen 
før 1. januar 2013 udelukkende kan være omfattet af refusionsomlæg-
ningen, såfremt kommunen har vurderet og truffet afgørelse om, at bor-
geren ikke længere er omfattet af fleksjobordningen, fordi vedkom-
mende fx er visiteret til et ressourceforløb, og efterfølgende igen bliver 
visiteret ind i fleksjobordningen. 
 
Udgifter omfattet af § 30, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes finansiering 
af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, udbetaling Danmark 
og arbejdsløshedskasserne (refusionsomlægningen) registreres på 
gruppering 116.  
 

 112   Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (§ 
126 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 
Her registreres udgifter til tilskud med 65 pct. refusion til selvstændigt 
erhvervsdrivende tilkendt fra 1. januar 2013, som på grund af varige be-
grænsninger i arbejdsevnen har vanskeligt ved at opretholde beskæfti-
gelsen i den selvstændige virksomhed (jf. § 126 i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats). 

Her registreres således udgifter til tilskud til selvstændigt erhvervsdri-
vende, som vedrører personer visiteret til fleksjobordningen før 1. januar 
2013 eller i perioden mellem 1. januar 2013 og 30. juni 2014, som ikke 
er overgået til de nye refusionsregler jf. § 30, stk. 2 og 3, i lov om kom-
munernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommu-
nerne, udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (refusionsom-
lægningen).  

Det bemærkes, at udgifterne til personer visiteret til fleksjobordningen 
før 1. januar 2013 udelukkende kan være omfattet af refusionsomlæg-
ningen, såfremt kommunen har vurderet og truffet afgørelse om, at bor-
geren ikke længere er omfattet af fleksjobordningen, fordi vedkom-
mende fx er visiteret til et ressourceforløb, og efterfølgende igen bliver 
visiteret ind i fleksjobordningen. 
 
Udgifter omfattet af § 30, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes finansiering 
af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, udbetaling Danmark 
og arbejdsløshedskasserne (refusionsomlægningen) registreres på 
gruppering 117. 
 

 113  Tilbagebetaling af fleksløntilskud til personer i fleksjob ydet med 65 
pct. refusion 
Her registreres indtægter fra tilbagebetalt fleksløntilskud til personer i 
fleksjob med 65 pct., jf. § 123 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  
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 114   Tilbagebetaling af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende ydet 
med 65 pct. refusion 
Her registreres indtægter fra tilbagebetalt tilskud til selvstændigt er-
hvervsdrivende med 65 pct. refusion, jf. § 190, stk. 2, i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats og § 14, stk. 2 og 3, i bekendtgørelse nr. 1606 af 
18. december 2018 om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 
nedsat arbejdsevne. 

 

  116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om 
kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af 
kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. 
§ 30, stk. 2 og 3 

   Her registreres udgifter til fleksløntilskud (§§ 123-125, 127 og 139 i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats) omfattet af § 30, stk. 2 og 3, i lov om 
kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommu-
nerne, udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne. 

 
   Desuden registreres indtægter fra tilbagebetalinger.  
    
   Det bemærkes, at udgifterne til personer visiteret til fleksjobordningen 

før 1. januar 2013 udelukkende kan være omfattet af refusionsomlæg-
ningen, såfremt kommunen har vurderet og truffet afgørelse om, at bor-
geren ikke længere er omfattet af fleksjobordningen, fordi vedkommende 
fx er visiteret til et ressourceforløb, og efterfølgende igen bliver visiteret 
ind i fleksjobordningen. 

 
   Det bemærkes, at udgifter til fleksløntilskud, som ikke er omfattet af § 

30, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige 
ydelser udbetalt af kommunerne, udbetaling Danmark og arbejdsløs-
hedskasserne, registreres på gruppering 111. 

 
  117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov 

om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt 
af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, 
jf. § 30, stk. 2 og 3 

   Her registreres udgifter til fleksløntilskud til selvstændige (§ 126 i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats) omfattet af § 30, stk. 2 og 3, i lov om 
kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommu-
nerne, udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.  

   Det bemærkes, at udgifterne til personer visiteret til fleksjobordningen 
før 1. januar 2013 udelukkende kan være omfattet af refusionsomlæg-
ningen, såfremt kommunen har vurderet og truffet afgørelse om, at bor-
geren ikke længere er omfattet af fleksjobordningen, fordi vedkommende 
fx er visiteret til et ressourceforløb, og efterfølgende igen bliver visiteret 
ind i fleksjobordningen.  

    
   Det bemærkes, at udgifter til fleksløntilskud til selvstændige, som ikke er 

omfattet af § 30, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes finansiering af visse 
offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, udbetaling Danmark og ar-
bejdsløshedskasserne, registreres på gruppering 112. 

 
  118 Fleksbidrag fra staten 
   Her registreres indtægter fra fleksbidrag fra staten omfattet af § 7 i lov 

om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af 
kommunerne, udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.  
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   Der er under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger:

 
  003 Berigtigelser 
  005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008 minus 

grp. 094) 
  007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til 

selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion, jf. § 136 i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats (grp. 013, 111 og 112 minus grp. 
93, 113 og 114) 

 
  013 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 80 

pct. refusion 
Her registreres refusion af fleksløntilskud til personer i fleksjob på grp. 
116 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser.  

    
  014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 

pct. refusion 
Her registreres refusion af fleksløntilskud til personer i fleksjob på grp. 
116 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser. 

    
  015 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 

pct. refusion  
Her registreres refusion af fleksløntilskud til personer i fleksjob på grp. 
116 med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser. 

    
  016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 

pct. refusion 
Her registreres refusion af fleksløntilskud til personer i fleksjob på grp. 
116 med 20 pct. refusion fra den 53. med ydelser. 

 
  017 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 80 pct. 

refusion 
Her registreres refusion af fleksløntilskud til selvstændigt erhvervsdri-
vende på grp. 117 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser.  

 
  018 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 40 pct. 

refusion 
Her registreres refusion af fleksløntilskud til selvstændigt erhvervsdri-
vende på grp. 117 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med 
ydelser. 

 
  019 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 30 pct. 

refusion  
Her registreres refusion af fleksløntilskud til selvstændigt erhvervsdri-
vende på grp. 117 med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med 
ydelser. 

 
  020 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 20 pct. 

refusion 
Her registreres refusion af fleksløntilskud til selvstændigt erhvervsdri-
vende på grp. 117 med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydelser. 
 

5.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 
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På funktionen registreres udgifter, der vedrører forsørgelse til personer, der er visiteret 
til hhv. ressourceforløb og jobafklaringsforløb efter hhv. kapitel 18 og 19 i lov om en ak-
tiv beskæftigelsesindsats. Det omfatter personer, der modtager ressourceforløbsydelse 
i forbindelse med et ressourceforløb eller jobafklaringsforløb, dvs. målgrupperne 7 og 8 
i § 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, førtidspensionister under 40 år, der er visi-
teret til ressourceforløb, og førtidspensionister over 40 år, der deltager i aktive tilbud ef-
ter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Fra 2016 betyder en refusionsomlægning at refusionssatserne for forsørgelsesudgifterne 
fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er 
fastsat til 80 pct. i de første fire uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 
pct. fra uge 53. 
 
Fra og med 1. januar 2016 har det ikke betydning for refusionssatsen, om der er tale om 
forsørgelse i aktive eller passive perioder, og forsørgelsesudgiften registreres derfor 
samlet.  
 
Tilbage- og efterbetaling af hjælp vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres 
under den relevante ydelsesgruppering, og ikke på en særskilt tilbage- eller efterbeta-
lingsgruppering. 
 
På funktionen registreres forsørgelsesudgifterne til ressourceforløbsydelse til personer 
enten i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb efter kapitel 6 a og b i lov om aktiv soci-
alpolitik. Førtidspensionister under 40 år, der visiteres til et ressourceforløb, eller over 
40 år der deltager i aktive tilbud, skal dog fortsætte på førtidspension/skånejob, og ud-
gifter til førtidspension/skånejob skal ikke registreres her, selv om de deltager i ressour-
ceforløb/aktive tilbud. 
 
Fra budget 2020 registreres udgifter til befordringsgodtgørelse og hjælpemidler til per-
soner i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb, herunder også vedrørende førtidspen-
sionister i ressourceforløb/aktive tilbud efter kapitel 11 og 14 i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats på funktion 5.68.98. 
 
Udgifter til STU (ungdomsuddannelse for unge med særlige behov) givet som tilbud ef-
ter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats registreres ikke på denne funktion, men på 
gruppering 095 på funktion 5.57.72. 
 
Fra budget 2020 registreres løntilskud efter 1. januar 2016 på funktion 5.68.94. Løn til 
personer visiteret til ressource- eller jobafklaringsforløb ansat med løntilskud under kom-
munale virksomheder, institutioner og forvaltninger m.v. registreres fra budget 2020 på 
funktion 5.68.95, hvor også løntilskuddet indtægtsføres. 
 
Driftsudgifter ved aktivering efter kapitel 14 og mentorudgifter efter kapitel 26 i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der deltager i ressource- eller jobafklarings-
forløb, registreres på funktion 5.68.90 fra regnskab 2019. 
 
Der er autoriseret følgende grupperinger på funktionen:    
  
 091  Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse vedr. 

perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion 
    Her registreres indtægter vedr. perioden før 1. januar 2016 fra tilbage-

betaling efter § 69 i lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015 af forsør-
gelsesudgifter efter § 68 i samme lov til ressourceforløbsydelse til per-
soner, der er visiteret til et ressourceforløb efter kapitel 19 i dagæl-
dende lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, og som ikke 
er i tilbud, eller som er i tilbud efter § 32, stk.1, nr. 2 (øvrig vejledning 
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og opkvalificering) i samme lov. 

Det bemærkes, at tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse under res-
sourceforløb vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres un-
der gruppering 103, og ikke på en særskilt tilbagebetalingsgruppering. 

 

 092  Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse 50 pct. 
refusion   

   Her registreres indtægter fra tilbagebetaling af ressourceforløb med 50 
pct. refusion efter § 69 i lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, af for-
sørgelsesudgifter efter § 68 i lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015 
til ressourceforløbsydelse til personer, der er visiteret til et ressourcefor-
løb efter kapitel 12 a i lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 
2016, og som er i tilbud i virksomhedspraktik efter kapitel 11 eller i til-
bud efter § 32, stk. 1, nr. 1 (ordinær uddannelse), i lovbekendtgørelse 
nr. 806 af 1. juli 2015 

 093  Jobafklaringsforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse 
vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion 

   Her registreres indtægter vedr. perioden før 1. januar 2016 fra tilbage-
betaling efter § 69 i lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015 af forsør-
gelsesudgifter efter § 69 j i samme lov til ressourceforløbsydelse til per-
soner, der er visiteret til et jobafklaringsforløb efter kapitel 12 b i lovbe-
kendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, og som ikke er i tilbud, 
eller som er i tilbud efter § 32, stk.1, nr. 2 (øvrig vejledning og opkvalifi-
cering), i samme lovbekendtgørelse. 

Det bemærkes, at tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse under job-
afklaringsforløb vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres 
under gruppering 104, og ikke på en særskilt tilbagebetalingsgruppe-
ring. 

 

 094  Jobafklaringsforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse 50 
pct. refusion   

   Her registreres indtægter fra tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse i 
forbindelse med jobafklaringsforløb med 50 pct. refusion efter § 69 i 
lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015 af forsørgelsesudgifter efter § 
69 j i samme lovbekendtgørelse til ressourceforløbsydelse til personer, 
der er visiteret til et jobafklaringsforløb efter kapitel 12 b i lovbekendtgø-
relse nr. 1342 af 21. november 2016, og som er i tilbud i virksomheds-
praktik efter kapitel 11 eller i tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 1 (ordinær ud-
dannelse), i samme lovbekendtgørelse.   

 102 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse efter 52 uger 
uden refusion, jf. § 103 b, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik 

   Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til res-
sourceforløbsydelse til personer i jobafklaringsforløb efter 52 uger reg-
net fra den første sygedag i det aktuelle sygefravær og ansættelsesfor-
hold, som kommunen afholder fuldt ud uden statslig refusion, jf. § 103 
b, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015. 

   Det bemærkes, at ressourceforløbsydelse i forbindelse med jobafkla-
ringsforløb vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på 
gruppering 104. 

 103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb 
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    Her registreres forsørgelsesudgifter efter § 68 i lov om aktiv socialpolitik 
til ressourceforløbsydelse til personer, der er visiteret til et ressourcefor-
løb efter kapitel 12 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  
 

 104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb 
    Her registreres forsørgelsesudgifter efter § 69 j i lov om aktiv socialpolitik 

til ressourceforløbsydelse til personer, der er overgået til et jobafklarings-
forløb efter kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 
Det bemærkes, at udgifter til ressourceforløbsydelse til personer i jobaf-
klaringsforløb vedr. perioden før 1. januar 2016 (før refusionsomlæg
ningen) registreres på afløbsgrupperinger under denne funktion. 

 

Der er under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger: 
 
 001  Refusion af tilbagebetaling med 30 pct. refusion på grp. 091 og 093  
 002  Refusion af tilbagebetlaing med 50 pct. refusion på grp. 092 og 094 
 003  Berigtigelser 

 004 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80 
pct. refusion 
Her registreres refusion af ressourceforløbsydelse til personer i ressour-
ceforløb på grp.103 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser. 

 
 005 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 

pct. refusion 
Her registreres refusion af ressourceforløbsydelse til personer i ressour-
ceforløb på grp. 103 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med 
ydelser. 

 006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 
pct. refusion 
Her registreres refusion af ressourceforløbsydelse til personer i ressour-
ceforløb på grp. 103 med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med 
ydelser. 

 
 007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 

pct. refusion 
Her registreres refusion af ressourceforløbsydelse til personer i ressour-
ceforløb på grp. 103 med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydelser. 

 
 008 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 

80 pct. refusion 
Her registreres refusion af ressourceforløbsydelse til personer i jobafkla-
ringsforløb på grp.104 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydel-
ser. 

 
  009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 

40 pct. refusion 
Her registreres refusion af ressourceforløbsydelse til personer i jobafkla-
ringsforløb på grp. 104 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge 
med ydelser. 
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 010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 

30 pct. refusion 
Her registreres refusion af ressourceforløbsydelse til personer i jobafkla-
ringsforløb på grp. 104 med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge 
med ydelser. 

 
 011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 

20 pct. refusion 
Her registreres refusion af ressourceforløbsydelse til personer i jobafkla-
ringsforløb på grp. 104 med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydelser. 

 

5.58.83 Ledighedsydelse 
På funktionen registreres udgifter til ledighedsydelse jf. kapitel 7 i lov om aktiv socialpo-
litik. 
 
Fra 2016 betyder en refusionsomlægning, at refusionssatserne for ledighedsydelse fast-
sættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er 
fastsat til 80 pct. i de første fire uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 
pct. fra uge 53. 
 
Ikke alle udgifter til ledighedsydelse er omfattet af refusionsomlægningen. Udgifter til le-
dighedsydelse til personer visiteret til fleksjobordningen før 01-01-2013 er ikke omfattet 
af refusionsomlægningen, ligesom udgifter til personer, som er visiteret til fleksjobordnin-
gen i perioden 01-01-2013 til og med 30-06-2014, udelukkende er omfattet af de nye 
refusionsregler såfremt, de (jf. § 30, stk. 3, i lov om kommunernes finansiering af visse 
offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskas-
serne):  
 

1.   bliver ansat i et fleksjob 01-07-2014 eller senere  
2.   bliver revisiteret til et fleksjob hos samme arbejdsgiver 01-07-2014 eller senere  
3. på ny får tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed  

Udgifter til ledighedsydelse til personer, som er visiteret til fleksjobordningen 01-07-2014 
eller senere, er omfattet af de nye refusionsregler.  
 
Det bemærkes, at udgifterne til ledighedsydelse til personer visiteret til fleksjobordnin-
gen før 1. januar 2013 udelukkende kan være omfattet af refusionsomlægningen, såfremt 
kommunen har vurderet og truffet afgørelse om, at borgeren ikke længere er omfattet af 
fleksjobordningen, fordi vedkommende fx er visiteret til et ressourceforløb, og efterføl-
gende igen bliver visiteret ind i fleksjobordningen. 
 
I konteringen af udgifterne til og tilbagebetalingerne af ledighedsydelse er det afgørende, 
om de afholdte udgifter er omfattet af refusionsomlægningen. I vejledningsteksten under 
grupperingerne til registrering af ledighedsydelse, fremgår det om grupperingen er til re-
gistrering af udgifter omfattet af refusionsreglerne før eller efter refusionsomlægningen. 
 
Driftsudgifter og indtægter ved aktivering efter kapitel 14 og mentorstøtte efter kapitel 26 
i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats registreres på funktion 5.68.90. Fra budget 2020 
registreres udgifter og indtægter til hjælpemidler efter lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats og lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. samt befordringsgodtgø-
relse efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats på funktion 5.68.98. 
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Der er på funktion 5.58.83 autoriserede driftsgrupperinger, som er gennemgået i det 
følgende 
 
 001  Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finan-

siering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbe-
taling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3 

   Her registreres udgifter til ledighedsydelse omfattet af § 30, stk. 2 og 3, 
i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af 
kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.  

 
   Det bemærkes, at udgifterne til ledighedsydelse til personer visiteret til 

fleksjobordningen før 1. januar 2013 udelukkende kan være omfattet af 
refusionsomlægningen, såfremt kommunen har vurderet og truffet afgø-
relse om, at borgeren ikke længere er omfattet af fleksjobordningen, fordi 
vedkommende fx er visiteret til et ressourceforløb, og efterfølgende igen 
bliver visiteret ind i fleksjobordningen.  

 
   Det bemærkes, at udgifter til ledighedsydelse, som ikke er omfattet af § 

30, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige 
ydelser udbetalt af kommunerne, udbetaling Danmark og arbejdsløs-
hedskasserne, registreres på gruppering 004-008. 

 
 004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104 stk. 1, i lov om ak-

tiv socialpolitik) 
Her registreres udgifter til ledighedsydelse til personer, der er visiteret 
til fleksjob, når kommunen mister statsrefusionen pga., at personerne 
har modtaget kontant- og/eller ledighedsydelse i en periode på 18 må-
neder inden for 24 måneder efter visitation til fleksjob, jf. § 100, stk. 1, § 
104, stk. 1 og § 104, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik. 
 
Her registreres således udgifter til ledighedsydelse, som vedrører per-
soner visiteret til fleksjobordningen før 1. januar 2013 eller i perioden 
mellem 1. januar 2013 og 30. juni 2014, som ikke er overgået til de nye 
refusionsregler jf. § 30, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes finansiering 
af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, udbetaling Dan-
mark og arbejdsløshedskasserne (refusionsomlægningen). 
 
Det bemærkes, at udgifterne til ledighedsydelse til personer visiteret til 
fleksjobordningen før 1. januar 2013 udelukkende kan være omfattet af 
refusionsomlægningen, såfremt kommunen har vurderet og truffet af-
gørelse om, at borgeren ikke længere er omfattet af fleksjobordningen, 
fordi vedkommende fx er visiteret til et ressourceforløb, og efterføl-
gende igen bliver visiteret ind i fleksjobordningen. 

 
 005 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion 

efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik  
Her registreres udgifter til ledighedsydelse under ferie med 30 pct. stats-
refusion til personer, der er ansat i fleksjob og som holder ferie, til per-
soner, der modtager ledighedsydelse og holder ferie, og til personer, der 
er overgået fra ledighedsydelse eller fleksjob til ustøttet beskæftigelse 
og som holder ferie, jf. aktivlovens §§ 74 e og 74 h. 

 
Her registreres således udgifter til ledighedsydelse, som vedrører per-
soner visiteret til fleksjobordningen før 1. januar 2013 eller i perioden 
mellem 1. januar 2013 og 30. juni 2014, som ikke er overgået til de nye 
refusionsregler jf. § 30, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes finansiering 
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af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, udbetaling Dan-
mark og arbejdsløshedskasserne (refusionsomlægningen). 
 
Det bemærkes, at udgifterne til ledighedsydelse til personer visiteret til 
fleksjobordningen før 1. januar 2013 udelukkende kan være omfattet af 
refusionsomlægningen, såfremt kommunen har vurderet og truffet afgø-
relse om, at borgeren ikke længere er omfattet af fleksjobordningen, fordi 
vedkommende fx er visiteret til et ressourceforløb, og efterfølgende igen 
bliver visiteret ind i fleksjobordningen.  

 
 006  Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. 

refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik  
   Her registreres udgifter til ledighedsydelse med 30 pct. statsrefusion til 

personer, der er overgået fra ledighedsydelse eller fleksjob til ustøttet 
beskæftigelse, og som ved efterfølgende ledighed, herunder ved midler-
tidige afbrydelser af arbejdet, har ret til ledighedsydelse, jf. aktivlovens § 
74 f, stk. 1-3.  

Her registreres således udgifter til ledighedsydelse som vedrører per-
soner visiteret til fleksjobordningen før 1. januar 2013 eller i perioden 
mellem 1. januar 2013 og 30. juni 2014, som ikke er overgået til de nye 
refusionsregler jf. § 30, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes finansiering 
af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, udbetaling Dan-
mark og arbejdsløshedskasserne (refusionsomlægningen). 
 

   Det bemærkes, at udgifterne til ledighedsydelse til personer visiteret til 
fleksjobordningen før 1. januar 2013 udelukkende kan være omfattet af 
refusionsomlægningen, såfremt kommunen har vurderet og truffet afgø-
relse om, at borgeren ikke længere er omfattet af fleksjobordningen, fordi 
vedkommende fx er visiteret til et ressourceforløb, og efterfølgende igen 
bliver visiteret ind i fleksjobordningen.  
 Endvidere registreres udgifter til ledighedsydelse med 30 pct. statsrefu-
sion til personer, der er visiteret til et fleksjob, og som venter på et fleks-
job, jf. aktivlovens § 74 a, stk. 1.  

   Derudover registreres udgifter til ledighedsydelse med 30 pct. statsrefu-
sion til personer, som har ret til ledighedsydelse og bliver ledige efter at 
have været ansat i fleksjob, jf. aktivlovens § 74 a, stk. 2. Endvidere regi-
streres udgifter til ledighedsydelse til personer, som bliver ledige efter at 
have været ansat i fleksjob i 9 måneder inden for de seneste 18 måne-
der, jf. aktivlovens § 74 a, stk. 3. Desuden registreres udgifter til ledig-
hedsydelse til personer, der er berettiget til ledighedsydelse, og som bli-
ver ledige ved midlertidige afbrydelser i arbejdet, som ikke kan tilregnes 
den pågældende, jf. aktivlovens § 74 a, stk. 4. 

Desuden registreres udgifter til ledighedsydelse under sygdom og barsel 
med 30 pct. statsrefusion, jf. aktivlovens § 74 a, stk. 5 og § 74 f, stk. 4. 
Det gælder både udgifter til ledighedsydelse under sygdom og barsel til 
personer i visitationsperioden før første fleksjob, til personer, der har væ-
ret ansat i fleksjob, og til personer, der er overgået fra ledighedsydelse 
eller fleksjob til ustøttet beskæftigelse. 

 
 007   Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion efter 

§ 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik 
Her registreres udgifter til ledighedsydelse med 30 pct. refusion jf. § 
104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik, under tilbud efter kapitel 14, jf. § 
91 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  
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Her registreres således udgifter til ledighedsydelse som vedrører per-
soner visiteret til fleksjobordningen før 1. januar 2013 eller i perioden 
mellem 1. januar 2013 og 30. juni 2014, som ikke er overgået til de nye 
refusionsregler jf. § 30, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes finansiering 
af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, udbetaling Dan-
mark og arbejdsløshedskasserne (refusionsomlægningen). 
 
Det bemærkes, at udgifterne til ledighedsydelse til personer visiteret til 
fleksjobordningen før 1. januar 2013 udelukkende kan være omfattet af 
refusionsomlægningen, såfremt kommunen har vurderet og truffet af-
gørelse om, at borgeren ikke længere er omfattet af fleksjobordningen, 
fordi vedkommende fx er visiteret til et ressourceforløb, og efterføl-
gende igen bliver visiteret ind i fleksjobordningen.  

 
 008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion efter 

§ 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik 
Her registreres udgifter til ledighedsydelse med 50 pct. refusion jf. § 104, 
stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik, under tilbud efter kapitel 11, i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats. 

 
Her registreres således udgifter til ledighedsydelse som vedrører per-
soner visiteret til fleksjobordningen før 1. januar 2013 eller i perioden 
mellem 1. januar 2013 og 30. juni 2014, som ikke er overgået til de nye 
refusionsregler jf. § 30, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes finansiering 
af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, udbetaling Dan-
mark og arbejdsløshedskasserne (refusionsomlægningen). 
 

   Det bemærkes, at udgifterne til ledighedsydelse til personer visiteret til 
fleksjobordningen før 1. januar 2013 udelukkende kan være omfattet af

 refusionsomlægningen, såfremt kommunen har  vurderet og truffet af-
gørelse om, at borgeren ikke længere er omfattet af fleksjobordningen, 
fordi vedkommende fx er visiteret til et ressourceforløb, og efterfølgende 
igen bliver visiteret ind i fleksjobordningen. 

 
 091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 

50 pct. refusion (§§ 74 e og 74 f) 
Det bemærkes, at for ydelser omfattet af refusionsreglerne efter refusi-
onsomlægningen registreres indtægter for tilbagebetaling under den re-
levante ydelsesgruppering, og ikke på en særskilt tilbagebetalingsgrup-
pering. 

 
 094  Indtægter fra tilbagebetalinger af ledighedsydelse, ikke-refusions-

berettiget (tilbagebetalinger vedr. grp. 004)  
Her registreres indtægter fra tilbagebetalt ledighedsydelse, ikke refusi-
onsberettiget. Det er tilbagebetalinger vedr. gruppering 004 (§ 100, stk. 
1, § 104, stk. 1-2, og § 104 a i lov om aktiv socialpolitik). 

 
 095  Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 

30 pct. refusion efter § 104, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik 
   Her registreres indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse ud-

betalt med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1 og 2. Det drejer sig om 
tilbagebetalinger vedr. gruppering 005-007. 
 
Det bemærkes, at for ydelser omfattet af refusionsreglerne efter refusi-
onsomlægningen registreres indtægter for tilbagebetaling under den re-
levante ydelsesgruppering, og ikke på en særskilt tilbagebetalingsgrup-
pering. 
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Der er under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger: 
 
  001  Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 008, minus grp. 91) 
 
  002 Refusion af udgifter til ledighedsydelse med 30 pct. refusion efter 

§ 104, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik (grp. 005-007, minus 
grp. 95) 

 
  003 Berigtigelser 
    
  006 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion  

Her registreres refusion af ledighedsydelse på grp. 001 med 80 pct. re-
fusion i de første 4 uger med ydelser 

 
  007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion 

Her registreres refusion af ledighedsydelse på grp. 001 med 40 pct. re-
fusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser 

  
  008 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion 

Her registreres refusion af ledighedsydelse på grp. 001 med 30 pct. re-
fusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser 

 
  009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion  

Her registreres refusion af ledighedsydelse på grp. 001 med 20 pct. re-
fusion fra den 53. uge med ydelser 

 
 

 


