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TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46) 
 
5.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro-
gram og introduktionsforløb m.v. 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende selvforsørgelses- og 
hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet og introduktionsforløbet for ud-
lændinge omfattet af integrationsloven. 
 
På funktionen registreres ligeledes udgifter til danskundervisning for personer omfattet 
af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.  
 
På funktionen registreres endvidere de resultattilskud, som ydes, hvis udlændinge, der 
tilbydes et selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet, 
består danskprøven, påbegynder en kompetencegivende uddannelse eller kommer i 
ordinær beskæftigelse.  
 
Ved kommunal produktion eller produktion i private/selvejende institutioner med drifts-
overenskomst benyttes de respektive arter efter udgifternes beskaffenhed. Ved betalin-
ger til private/selvejende institutioner uden momsregistrering benyttes art 4.0. Ved beta-
linger til private/selvejende institutioner med momsregistrering benyttes art 4.9. 
 
Det bemærkes, at der under dranst 2 er autoriseret tre grupperinger til kontering af 
statsrefusion vedrørende udgifter til integrationsloven samt udgifter i henhold til lov om 
danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Grupperingerne under dranst 2 følger 
inddelingen under dranst 1. 
 
Integrationsprogram erstattes pr. 1. juli 2019 af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram 
eller introduktionsprogram, jf. lov nr. 174 af 27. februar 2019. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 

 
  001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 

23 a og repatrieringslovens § 6 a 
Her registreres udgifter til tilbud efter integrationslovens § 23 a, der vedrører flygtninge 
og familiesammenførte udlændinge på kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejse-
ydelse eller overgangsydelse, som deltager i et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram 
eller introduktionsprogram. Her registreres endvidere udgifter til kurser mv. efter repa-
trieringslovens § 6 a for aktivitetsparate og jobparate udlændinge omfattet af integrati-
onslovens § 17 a, stk. 3, 3. pkt., der modtager kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjem-
rejseydelse eller overgangsydelse. 
 
  002  Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 

23 b 
Her registreres udgifter til tilbud efter integrationslovens § 23 b, der 
vedrører flygtninge og familiesammenførte udlændinge på kontant-
hjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, 
som deltager i et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduk-
tionsprogram. 
 

  003 Afløb af udgifter til løntilskud til ydelsesmodtagere ifølge integra-
tionslovens § 23 c med 50 pct. refusion 
Her registreres afløb af udgifter til tilbud efter integrationslovens § 23 c 
vedrørende perioden før 1. januar 2016 med 50 pct. refusion, der ved-
rører flygtninge og familiesammenførte udlændinge på kontanthjælp ell
er integrationsydelse, som deltager i et integrationsprogram.
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Det bemærkes, at udgifterne vedrørende perioden fra og med 1. januar 
2016 registreres på funktion 5.46.61 under gruppering 011. 

 

  004  Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens 
§ 23 d 

    Her registreres udgifter til mentorfunktion efter integrationslovens § 23 
d, der vedrører flygtninge og familiesammenførte udlændinge kontant-
hjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, 
som deltager i et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduk-
tionsprogram.  

 
   005  Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 

a og repatrieringslovens § 6 a 
    Her registreres udgifter til tilbud efter integrationslovens § 23 a, der 

vedrører selvforsørgende flygtninge og familiesammenførte udlændin-
ge, jf. integrationslovens § 16, stk. 3, 3. punkt, om tilbud til udlændinge, 
der ikke modtager kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse 
eller overgangsydelse, og som deltager i et selvforsørgelses- og hjem-
rejseprogram eller introduktionsprogram. Her registreres endvidere ud-
gifter til kurser mv. efter repatrieringslovens § 6 a for aktivitetsparate og 
jobparate udlændinge omfattet af integrationslovens § 17 a, stk. 3, 3. 
pkt., der ikke modtager kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejse-
ydelse eller overgangsydelse. 

 
  006  Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 

b 
    Her registreres udgifter til tilbud efter integrationslovens § 23 b, der 

vedrører selvforsørgende flygtninge og familiesammenførte udlændin-
ge, jf. integrationslovens § 16, stk.2, 3. punkt, om tilbud til udlændinge, 
der ikke modtager kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse 
eller overgangsydelse, og som deltager i et selvforsørgelses- og hjem-
rejseprogram eller introduktionsprogram.  

 
  007  Afløb af udgifter til løntilskud til selvforsørgende ifølge integrati-

onslovens § 23 c med 50 pct. refusion  
    Her registreres afløb af udgifter til tilbud efter integrationslovens § 23 c 

vedrørende perioden før 1. januar 2016 med 50 pct. refusion, der ved-
rører selvforsørgende udlændinge, jf. integrationslovens § 16, stk. 3, 
om tilbud til flygtninge og familiesammenførte udlændinge mv., der ikke 
modtager kontanthjælp eller integrationsydelse, og som deltager i et in-
tegrationsprogram.  

 
Det bemærkes, at udgifterne vedrørende perioden fra og med 1. januar 
2016 registreres på funktion 5.46.61 under gruppering 011. 

 

  008  Udgifter til mentor for selvforsørgende ifølge integrationslovens § 
23 d 

    Her registreres udgifter til mentorfunktion efter integrationslovens § 23 
d, der vedrører selvforsørgende flygtninge og familiesammenførte ud-
lændinge, der ikke modtager kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjem-
rejseydelse eller overgangsydelse, og som deltager i et selvforsørgel-
ses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram.



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     4.5.5 - side  3 
   
Dato: Juli  2020 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2020 
 
  
 
  009  Udgifter til opkvalificering og introduktion ifølge integrationslo-

vens § 24 a 
   Her registreres udgifter til opkvalificering og introduktion til flygtninge og 

familiesammenførte udlændinge, der ansættes uden løntilskud, jf. inte-
grationslovens § 24 a. Udgifter til hjælpemidler m.v. efter § 24, stk. 2, 
registreres dog på gruppering 020. 

 
  010  Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og 

hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til ydelsesmodtage-
re ifølge integrationslovens § 21 
 Her registreres udgifter til danskuddannelse efter integrationslovens § 
21 til flygtninge og familiesammenførte udlændinge, på selvforsørgel-
ses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, som deltager i et selv-
forsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram. 

  
  011  Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og 

hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til selvforsørgede 
ifølge integrationslovens § 21 

    Her registreres udgifter til danskuddannelse efter integrationslovens § 
21 til selvforsørgende flygtninge og familiesammenførte udlændinge, 
der ikke modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller over-
gangsydelse, og som deltager i et selvforsørgelses- og hjemrejsepro-
gram eller introduktionsprogram.   

     
  012  Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introdukti-

onsforløb ifølge integrationslovens § 24 d 
    Her registreres udgifter til ordinær danskuddannelse til indvandrere, 

som deltager i et introduktionsforløb efter integrationslovens § 24 d 
dvs. udenlandske arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, internatio-
nale studerende og au pairs mv. 

     
  013  Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om 

danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 
Her registres udgifter til danskuddannelse af øvrige kursister med ret til 
danskuddannelse efter danskuddannelsesloven, dvs. kursister, som på 
undervisningstidspunktet ikke er omfattet af integrationsloven eller del-
tager i danskuddannelse efter § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats. Her registreres eksempelvis udgifter til danskud-
dannelse for grænsependlere, jf. danskuddannelseslovens § 2 a, stk. 1, 
og udlændinge, der har fået forlænget deres ret til ordinær danskud-
dannelse pga. sygdom eller barsel mv. jf. danskuddannelseslovens § 2 
e stk. 3 samt § 2 f stk. 3. 

 

  014  Tolkeudgifter 
Her registreres tolkeudgifter i forbindelse med den generelle vejled-
ningsforpligtelse vedrørende personer omfattet af integrationsloven.
 
Udgifter til tolkebistand, der er et nødvendigt led i en i øvrigt refusions-
berettigende foranstaltning konteres derimod sammen med den på-
gældende foranstaltning. 
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018   Udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduk-
tionsforløb ifølge integrationslovens § 24 f 

 
Her registreres udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud efter integrati-
onslovens § 24 f, jf. § 23 a og § 23 b, der vedrører indvandrere, som 
deltager i et introduktionsforløb. 
 
Det bemærkes, at udgifter til løntilskud efter § 23 c efter 1. januar 2016 
afholdes på funktion 5.46.61 under gruppering 011. 

 
019  Udgifter til vejlederfunktion ifølge integrationslovens § 24 g 

 
Her registreres udgifter til vejlederfunktion til indvandrere efter integrati-
onslovens § 24 g.  
 

020 Udgifter til deltagelse i selvforsørgelses- og hjemrejseprogram-
met, introduktionsprogrammet og forløb, jf. integrationslovens § 
23f og 24a, stk. 2 

 
Her registreres udgifter til hjælp til udlændinge, som skyldes den på-
gældendes deltagelse i et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller 
introduktionsprogram efter integrationsloven, jf. integrationslovens § 
23f, eller forløb efter integrationslovens § 24 a, stk. 2. 
 

021 Transport og flytning af flygtninge, der visiteres til kommunen 
Her registreres kommunernes udgifter i forbindelse med transport og 
flytning fra asylcenter mv. til kommunen for flygtninge, der er visiteret til 
kommunen, jf. integrationslovens § 12, stk. 5, herunder transportudgif-
ter i forbindelse med modtagelse af kvoteflygtninge. 

 
091  Gebyr for deltagelse i danskuddannelse 
  

Her registreres indtægter fra deltagerbetaling for danskuddannelse fra 
udenlandske arbejdstagere, EU-borgere, studerende m.fl. ifølge dansk-
uddannelseslovens § 14 stk. 2.   

 
 
  092  Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge mv.  
   Her registreres tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge mv. med 

opholdstilladelse efter udlændingeloven, som er bosat i kommunen, jf. 
integrationslovens § 45, stk. 8. 

  
  097  Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og 

hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet ifølge § 45, 
stk. 4, i integrationsloven 
Her registreres grundtilskud til dækning af sociale merudgifter og gene-
relle udgifter for udlændinge omfattet af integrationslovens § 16, jf. in-
tegrationslovens § 45, stk. 4.  
 

  100  Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder 
kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, 
stk. 9, nr. 2 

   Her registreres resultattilskud for udlændinge, der inden for den treåri-
ge introduktionsperiode har påbegyndt en studie- eller erhvervskompe

   tencegivende uddannelse og fortsætter uddannelsesforløbet i en sam-



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     4.5.5 - side 5 
  
Dato: December 2021 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2022 
 

menhængende periode på mindst 6 måneder og under studieforløbet 
kan modtage SU, elevløn eller lignende, der sikrer udlændingen et for-
sørgelsesgrundlag, jf. integrationslovens § 45, stk. 9, nr. 2. 
 

  101  Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge 
integrationslovens § 45, stk. 9, nr. 3 og 4 

 
    Her registreres resultattilskud for udlændinge, der inden for den treåri-

ge introduktionsperiode indstiller sig til prøve i dansk og senest ved 
første prøvetermin efter introduktionsperiodens udløb består prøve i 
dansk, jf. integrationslovens § 45, stk. 9, nr. 3. 

    Her registreres desuden resultattilskud til udlændinge, der efter intro-
duktionsperiodens udløb tilbydes danskuddannelse og som indstiller 
sig til prøve i dansk inden uddannelsestilbuddets ophør (dog senest 1 
år efter introduktionsperiodens udløb) og som senest ved første prøve-
termin herefter består prøve i dansk, jf. integrationslovens § 45, stk. 9, 
nr. 4. 

 
  102  Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i ordi-

nær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45 stk. 9, nr.1 
   Her registreres resultattilskud for udlændinge, der inden for den treåri-

ge introduktionsperiode kommer i ordinær beskæftigelse og fortsætter i 
ordinær beskæftigelse i en sammenhængende periode på mindst 6 
måneder, jf. integrationslovens § 45, stk. 9, nr. 1. 

 
  104 Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 påbegynder kompe-

tencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 9 nr. 
2. 

 
     Her registreres resultattilskud for udlændinge, der efter de første tre år 

af introduktionsperioden, men inden 5 år efter overgang til kommunen, 
har påbegyndt en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannel-
se og fortsætter uddannelsesforløbet i en sammenhængende periode 
på mindst 6 måneder og under studieforløbet kan modtage SU, elevløn 
eller lignende, der sikrer udlændingen et forsørgelsesgrundlag, jf. inte-
grationslovens § 45, stk. 9, nr. 2. 

 
  105 Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 kommer i ordinær 

beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 9 nr. 1 
 
   Her registreres resultattilskud for udlændinge, der efter de første tre år 

af introduktionsperioden, men inden 5 år efter overgang til kommunen, 
kommer i ordinær beskæftigelse og fortsætter i ordinær beskæftigelse i 
en sammenhængende periode på mindst 6 måneder, jf. integrationslo-
vens § 45, stk. 9, nr. 1. 

   
 
Tilskud fra staten på 5.46.60 registreres med art 8.6 Statstilskud.  
 
Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger på dranst 2 til registrering af 
statsrefusion: 
 
2 Statsrefusion 
 
  001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011  



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     4.5.5 - side 6 
  
Dato: Juli 2020 Ikrafttrædelsesår: Regnskab  2020 
 

Her registreres statsrefusion af udgifter til selvforsørgelses- og hjemrej-
seprogrammer eller introduktionsprogrammer 

 
  002 Refusion af afløbsudgifterne på gruppering 103 

 Her registreres statsrefusion af udgifter til arbejdsmarkedsrettet dansk. 
 

  003 Refusion af udgifterne på gruppering 018-019  
Her registreres statsrefusion af udgifter til aktive tilbud som led i intro-
duktionsforløbet. 
 
Udgifter til danskuddannelse i introduktionsforløbet samt for øvrige, jf. 
gruppering 012 og 013, er ikke omfattet af statsrefusion efter 2017. 
 

  004 Berigtigelser  
  005 Refusion af afløbsudgifter på gruppering 012-013 vedrørende 2017 

og tidligere 
På grupperingen registreres refusion af afløbsudgifter vedrørende 2017 
og tidligere for ordinær danskuddannelse i introduktionsforløbet og for 
øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge 
m.fl. Bemærk at udgifterne vedrørende 2018 og senere ikke er refusi-
onsberettigede. 
 

  006 50 pct. refusion af udgifter på gruppering 020 
   Her registreres statsrefusion af udgifter til hjælp til udlændinge, som 

skyldes den pågældendes deltagelse i et selvforsørgelses- og hjemrej-
seprogram eller introduktionsprogram efter integrationsloven, jf. inte-
grationslovens § 23f, eller forløb efter integrationslovens § 24 a, stk. 2. 

 
5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, 
integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt over-
gangsydelse mv. 
 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende hjælp i særlige tilfælde 
for flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven og afløb 
af kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationslo-
ven.  
 
På funktionen registreres desuden udgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller 
overgangsydelse både til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejsepro-
grammet eller introduktionsprogrammet og til andre personer, som ikke er omfattet af 
selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet samt løntil-
skud til personer, der er omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller 
introduktionsprogrammet og introduktionsforløbet. Fra 2016 betyder en refusionsom-
lægning, 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. 
 
Integrationsydelse erstattes pr. 1. januar 2020 af selvforsørgelses- og hjemrejsepro-
gram eller overgangsydelse, jf. lov nr. 174 af 27. februar 2019. 
 
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-
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lingsgruppering. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger 
 

 
 
 002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til 

udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram-
met eller introduktionsprogrammet 
Her registreres udgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller 
overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjem-
rejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationslo-
vens kapitel 4, jf. § 22 i lov om aktiv socialpolitik 
 
Endvidere registreres her engangshjælp efter § 25 a i lov om aktiv so-
cialpolitik, der udbetales indtil en person, der er omfattet af selvforsør-
gelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter 
integrationsloven, får udbetalt selvforsørgelses- og hjemrejseydelse el-
ler overgangsydelse. 
 
Her registreres desuden udgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseydel-
se eller overgangsydelse til ovennævnte persongruppe efter LAS § 12. 
stk. 2, 1. og 2. pkt., og stk. 3, til en person, der er påbegyndt en uddan-
nelse på baggrund af et uddannelsespålæg og frem til det tidspunkt, 
hvor personen får udbetalt Statens uddannelsesstøtte, og til en enlig 
person under 30 år, der forsørger eget barn i hjemmet i en periode mel-
lem to uddannelsesforløb eller mellem uddannelsens grund- og hoved-
forløb.
 
Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv soci-
alpolitik til modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller 
overgangsydelse registreres på gruppering 009 Særlig støtte under 
funktion 5.57.73. 
 

   Det bemærkes, at integrationsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 
(før refusionsomlægningen) registreres på afløbsgrupperinger under 
denne funktion. 

 
  003 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til 

andre 
Her registreres udgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller 
overgangsydelse til personer, som ikke er omfattet af selvforsørgelses- 
og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrati-
onslovens kapitel 4, jf. § 22 i lov om aktiv socialpolitik. 
 
Udgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse 
til førtidspensionister uden ret til fuld social pension, jf. §§ 22 og 27 a, 
2. pkt., i lov om aktiv socialpolitik, samt selvforsørgelses- og hjemrejse-
ydelse eller overgangsydelse til revalidender og forrevalidender, jf. §§ 
22 og 47, stk. 4, i lov om aktiv socialpolitik registreres ligeledes her. 
 
Endvidere registreres her engangshjælp efter § 25 a i lov om aktiv so-
cialpolitik, der udbetales indtil en person, der ikke er omfattet af selv-
forsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet 
efter integrationsloven, får udbetalt selvforsørgelses- og hjemrejseydel-
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se eller overgangsydelse. 
 
Her registreres desuden udgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseydel-
se eller overgangsydelse til ovennævnte persongruppe efter LAS § 12. 
stk. 2, 1. og 2. pkt., og stk. 3, til en person, der er påbegyndt en uddan-
nelse på baggrund af et uddannelsespålæg og frem til det tidspunkt, 
hvor personen får udbetalt Statens uddannelsesstøtte, og til en enlig 
person under 30 år, der forsørger eget barn i hjemmet i en periode mel-
lem to uddannelsesforløb eller mellem uddannelsens grund- og hoved-
forløb. 
 
Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv soci-
alpolitik til modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller 
overgangsydelse registreres på gruppering 009 Særlig støtte under 
funktion 5.57.73. 
 
Det bemærkes, at integrationsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 
(før refusionsomlægningen) registreres på afløbsgrupperinger under 
denne funktion.  
 

  005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge  
Her registreres udgifter til hjælp i særlige tilfælde efter integrationslo-
vens kapitel 6. 
 

    
  011 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c.   

Her registreres udgifter til løntilskud efter integrationslovens § 23 c ved-
rørende perioden efter 1. januar 2016. 
 
Det bemærkes, at afløb vedrørende perioden fra før 1. januar 2016 re-
gistreres på funktion 5.46.60 gruppering 003, 007. og 018.  
 
Det bemærkes, at lønudgifter til kommunale løntilskud ifølge integrati-
onslovens § 23c skal konteres på funktion 5.68.95 gruppering 004. 
 

 
  090 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse før 2012 med 75 

pct. refusion 
   Det bemærkes, at introduktionsydelse blev afskaffet ved lov nr. 1364 af 

28. december 2011. 
 
 
  091 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse før 2012 og kon-

tanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet samt 
integrationsydelse med 50 pct. Refusion 

   Det bemærkes, at introduktionsydelse blev afskaffet ved lov nr. 1364 af 
28. december 2011. 

 
  093 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 

pct. refusion 
 
  094 Tilbagebetaling af integrationsydelse ydet med 30 pct. refusion før 

1. januar 2016  
 

Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger på dranst 2 til registrering af 
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statsrefusion: 
 
2 Statsrefusion 
 
    003 Berigtigelser  
 
   
 
  012 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller over-

gangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjem-
rejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrati-
onsloven med 80 pct. refusion 
Her registreres refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller 
overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjem-
rejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven 
med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser (grp.002). 

 
  013 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller over-

gangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjem-
rejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrati-
onsloven med 40 pct. refusion 
Her registreres refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller 
overgangsydelse til udlændinge omfattet selvforsørgelses- og hjemrej-
seprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven 
med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser (grp.002). 

 
  014 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller over-

gangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjem-
rejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrati-
onsloven med 30 pct. refusion 
Her registreres refusion selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller 
overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjem-
rejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven 
med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser (grp.002). 

 
  015 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller over-

gangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjem-
rejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrati-
onsloven med 20 pct. refusion 
Her registreres refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller 
overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjem-
rejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven 
med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydelser (grp.002). 

  016 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller over-
gangsydelse til andre med 80 pct. refusion 
Her registreres refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller 
overgangsydelse til andre med 80 pct. refusion i de første 4 uger med 
ydelser (grp. 003). 
 

  017 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller over-
gangsydelse til andre med 40 pct. refusion 
Her registreres refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller 
overgangsydelse til andre med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. 
uge med ydelser (grp. 003). 
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  018 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller over-

gangsydelse til andre med 30 pct. refusion 
Her registreres refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller 
overgangsydelse til andre med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. 
uge med ydelser (grp. 003). 
 

  019 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller over-
gangsydelse til andre med 20 pct. refusion 
Her registreres refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller 
overgangsydelse til andre med 20 pct. refusion fra den 53. uge med 
ydelser (grp. 003). 

 
  020 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c 

med 80 pct. refusion 
   Her registreres refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslo-

vens § 23 c med 80 pct. refusion (grp. 011). 
 
  021 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c 

med 40 pct. refusion 
   Her registreres refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslo-

vens § 23 c med 40 pct. refusion (grp. 011). 
 
  022 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c 

30 pct. refusion 
   Her registreres refusion af udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge 

integrationslovens § 23 c med 30 pct. refusion (grp. 011). 
 
  023 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c 

med 20 pct. refusion 
   Her registreres refusion af udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge 

integrationslovens § 23 c med 20 pct. refusion (grp. 011). 
 
  024 Refusion af tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse før 

2012 med 75 pct. refusion (grp. 090). 
 
  025 Refusion af tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse før 

2012 og kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationspro-
grammet samt integrationsydelse med 50 pct. refusion (grp. 091). 
 

  027 Refusion af tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde 
m.v. med 50 pct. refusion (grp. 093).  

 
  028  Refusion af tilbagebetaling af integrationsydelse ydet med 30 pct. 

refusion før 1. januar 2016 (grp. 094)  
 
5.46.65 Repatriering 
På denne funktion registreres udgifter vedrørende repatriering af udlændinge omfattet 
af repatrieringsloven. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
  001 Hjælp til repatriering 

Her registreres udgifter vedrørende hjælp til repatriering, jf. §§ 7 og 8 i 
repatrieringsloven, med 100 pct. refusion. Endvidere krediteres even-
tuel tilbagebetaling af hjælp til repatriering efter repatrieringslovens § 9. 
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  002 Resultattilskud ved repatriering af udlændinge efter 1. juli 2017, jf. 

repatrieringslovens § 13, stk. 2.
 
 
   Her registreres kommunens indtægter fra det statslige resultattilskud 

ved repatriering af udlændinge efter 1. juli 2017, jf. repatrieringslovens 
§ 13, stk. 2.  

 
Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger på dranst 2 til registrering af 
statsrefusion: 
 
2 Statsrefusion 
 
  001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion 
 
  003 Berigtigelser  


