
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Samtlige kommunalbestyrelser 

 
Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og regnskabssystem 
for kommuner” 
 
Hermed orienteres om ændringer af ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”. 
 
1. Ændringer og præciseringer m.v. i ”Budget- og regnskabssystem for 
kommuner” 
 
Kapitel 3 og 4 
 
Hovedkonto 0-5  

1. Ny gruppering 014 vedr. helbredstillæg til høreapparatbehandling på funktion 
5.48.67. 

2. Ændringer som følge af kontanthjælpsreformen. 
 
Kapitel 7 
 

3. Afskaffelse af procedure med kvartalvise oversigter på det specialiserede 
socialområde. 

 
 
Ad 1 Ny gruppering på funktion 5.48.67 vedr. helbredstillæg til 
høreapparatbehandling 
Udleverings- og finansieringsansvaret for høreapparater og høreapparatbehandling, 
som før var delt mellem kommuner og regioner, er fra 2013 samlet i sundhedsloven 
og i regionerne, jf. lov nr. 1400 af 23. december 2012 om ændring af lov om social 
service og sundhedsloven. 
 
Tilskud til privat høreapparatbehandling ydes efter sundhedslovens kap. 15, og 
ydelserne er dermed omfattet af reglerne om almindelig helbredstillæg, jf. § 14a, stk. 
1, i lov om social pension og § 18, stk. 1, i lov om højeste, mellemste, forhøjet 
almindelig og almindelig førtidspension m.v.  
 
Da der er 50 procent statsrefusion på kommunale udgifter til helbredstillæg, er der 
behov for at oprette en ny gruppering 014 Høreapparater, helbredstillæg, § 14 a (§ 18) 
til registrering af udgifterne til helbredstillæg.  
 
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2013. 
 
Ad 2 Ændringer som følge af kontanthjælpsreformen 
Som følge af kontanthjælpsreformen gennemføres en række ændringer af den 
kommunale kontoplan. Kontanthjælpsreformen er udmøntet i to love: 
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• Lov nr. 894 af 4. juli 2013 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, SU-loven, 
lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og forskellige 
andre love (Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelseshjælp for unge, 
aktivitetstillæg, gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende, ændrede 
rådighedskrav og sanktioner m.v.)  

• Lov nr. 895 af 4. juli 2013 om ændring af lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive 
beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Reform af 
kontanthjælpssystemet, uddannelsespålæg, uddannelsesrettet indsats til 
unge, jobrettet indsats til kontanthjælpsmodtagere, helhedsorienteret indsats 
til udsatte m.v.) 

 
Kontanthjælpsreformen træder i kraft 1. januar 2014. 
 
Kontanthjælpsreformen indebærer bl.a., at kontanthjælpen afskaffes for unge under 
30 år, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Disse unge modtager 
i stedet for uddannelseshjælp på SU-niveau. Samtidig omlægges den aktive indsats, 
så det primære mål bliver uddannelse og efterfølgende støtte til den unge i 
overgangen til uddannelse. Unge, der ikke er uddannelsesparate, modtager et 
aktivitetstillæg i aktive perioder. For voksne kontanthjælpsmodtagere vil jobparate 
kontanthjælpsmodtagere skulle arbejde for deres kontanthjælp fx i nyttejob, mens 
særligt udsatte kontanthjælpsmodtagere skal have en styrket og mere 
helhedsorienteret indsats. I denne sammenhæng forbedres og målrettes 
mentorstøtten til dem, der har behov for denne støtte. 
 
Som følge af indførelsen af uddannelseshjælp oprettes nye grupperinger på funktion 
5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp og på funktion 5.57.75 Aktiverede kontant- og 
uddannelseshjælpsmodtagere til registrering af udgifterne til uddannelseshjælp. 
Desuden oprettes der på funktion 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale 
beskæftigelsesindsats nye grupperinger til registrering af driftsudgifterne til aktivering 
til uddannelseshjælpsmodtagere. Som følge af ændringer af refusionsreglerne vedr. 
driftsudgifter oprettes endvidere grupperinger til registrering af ikke-refusions-
berettigende driftsudgifter på denne funktion. 
 
Som følge af målretningen af mentorstøtten, herunder ændringerne af 
refusionsreglerne, oprettes der nye grupperinger til registrering af mentorudgifter til 
personer i ressourceforløb på funktion 5.58.82 Ressourceforløb, ligesom der foretages 
ændringer i registreringen af mentorudgifterne på funktion 5.68.98 
Beskæftigelsesordninger. Der oprettes endvidere en gruppering til registrering af ikke-
refusionsberettigende mentorudgifter på denne funktion. 
 
Derudover foretages konsekvensændringer af konteringsreglerne bl.a. som følge af 
aldersgrænsen for de særlige ungesatser forhøjes fra under 25 år til under 30 år. 
 
Endvidere foretages opdatering af hjemmelshenvisning vedrørende 
kontanthjælpsudgifter til personer med psykiske lidelser. 
 
De konkrete ændringer i den kommunale kontoplan er følgende: 
 
Funktion 5.57.73: 
På funktion 5.57.73 tilføjes uddannelseshjælp i konteringsteksten til funktionen. 
Derudover oprettes en ny gruppering 004: 
 
004 Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion i passive perioder. 
 
Endvidere ændres aldersgrænsen for kontanthjælpsmodtagere fra 25 til 30 år på 
relevante grupperinger. På dranst 2, gruppering 002, tilføjes gruppering 004 i 
kontoteksten. 
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Funktion 5.57.75: 
På funktion 5.57.75 tilføjes uddannelseshjælp i konteringsteksten til funktionen. 
Derudover oprettes to nye grupperinger 001 og 002: 
 
001 Uddannelseshjælp med 50 pct. refusion i aktive perioder (inklusive 

aktiveringstillæg), jf. § 23-24 i lov om aktiv socialpolitik 
 
002 Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion i aktive perioder (inklusive 

aktiveringstillæg), jf. § 23-24 i lov om aktiv socialpolitik 
 
Samtidig slettes henvisningen til ”Starthjælp”, da denne tidligere er blevet afskaffet. 
 
På dranst 2 oprettes gruppering 001: 
 
001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp med 65 pct. refusion på gruppering 
094 
 
Derudover tilføjes gruppering 001 i kontoteksten til funktion 002 og gruppering 002 
tilføjes konteksten til gruppering 004. 
 
Funktion 5.58.82 
På funktion 5.58.82 ændres reglerne vedrørende mentorer, således at der oprettes to 
nye grupperinger til registrering af udgifter til mentorer. Samtidig slettes henvisningen 
til registrering af udgifter på funktion 5.68.98. 
 
 
009 Udgifter til mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats § 31b-31f 
 
010 Udgifter til mentor for flere personer med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats § 31b-31f (§ 31e, stk. 2, 2. punktum) 
 
Funktion 5.68.90 
På funktion 5.68.90 oprettes fire nye grupperinger: 
 
011 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere 
 
012 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere 
 
013 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til ordinær uddannelse 
 
014 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og 

opkvalificering 
 
Samtidig foretages konsekvensrettelser på andre grupperinger på funktionen. Bl.a. 
som følge af udvidelsen af forsøgsordningen, hvor varighedsbegrænsningen på 6 
uger for tilbud om vejledning og opkvalificering ophæves for personer uden en 
kompetencegivende uddannelse eller med en forældet uddannelse, jf. bekendtgørelse 
om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive 
beskæftigelsesindsats. 
 
Funktion 5.68.98 
På funktionen foretages ændringer af hjemmelshenvisning på grupperingerne 003, 
011, 012 og 017 og 097. Samtidig oprettes en ny gruppering 019. 
 
019 Ikke-refusionsberettigende udgifter til mentor 
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Endvidere foretages en konsekvensrettelse på gruppering 009, hvor 
uddannelseshjælpsmodtagere tilføjes. 
 
Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2014. 
  
Ad 3 Afskaffelse af procedure med kvartalsvise oversigter på det specialiserede 
socialområde 
 
Med aftalen om kommunernes økonomi for 2010 blev det besluttet, at der hvert kvartal 
skal udarbejdes en økonomisk oversigt på det specialiserede socialområde, dvs. 
udsatte børn og unge, udsatte voksne og handicappede. Oversigten skal hvert kvartal 
forelægges medlemmerne af kommunalbestyrelsen. De nærmere regler vedr. de 
kvartalsvise oversigter er fastsat i afsnit 7.4 i budget- og regnskabssystem for 
kommuner. 
 
Det kan oplyses, at den særlige procedure for opfølgning på udgifterne på det 
specialiserede socialområde afskaffes. Som følge heraf udgår afsnit 7.4 i budget- og 
regnskabssystem for kommuner, og de nuværende afsnit 7.5-7.8 skifter 
afsnitsnummer til 7.4-7.7 
 
Ændringen træder i kraft med virkning for 25. oktober 2013. Det er således ikke et 
krav, at kvartalsoversigten for 3. kvartal forelægges for kommunalbestyrelsen, og der 
skal endvidere ikke foretages indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet på 
baggrund af kvartalsoversigten for 3. kvartal. 

 
Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner: 
 
Afsnit Side Punkt 
3.5.6 1 1 
3.5.7 2-4 2  
3.5.8 4 2  
3.5.9 1 og 4 2  
4.5.6 3 1 
4.5.7 6-9, 11, 14, 16-18 2  
4.5.8 13, 17 2  
4.5.9 1, 2, 3, 5, 6, 14-17 2  
7 1 3 
7.1 1 3 
7.4 Udgår 3 
7.5 (ny 7.4) 1 3 
7.6 (ny 7.5) 1 3 
7.7 (ny 7.6) 1-4 3 
7.8 (ny 7.7) 1 3 
 
Spørgsmål til ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” kan rettes til Susanne 
Wad Leth, swle@oim.dk, tlf. 72 28 25 80  
 

Med venlig hilsen 
 

Susanne Wad Leth 

mailto:swle@oim.dks
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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 
 
FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) 

5.48.67 Personlige tillæg m.v. 
 1 Drift 
  001 Briller, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 
  002 Medicin, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 
  003 Tandlægebehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 
  004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, personlige 

tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 
 005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), per-

sonlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 
  006 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 
  007 Briller, helbredstillæg, § 14a (§ 18) 
  008 Medicin, helbredstillæg, § 14 a (§ 18) 
  009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 1 (§ 18, stk. 1) 
  010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§ 18, stk. 4) 
  011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, § 14 a 

(§ 18) 
  012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§ 18, stk. 4) 
  013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 og 3 

(§ 17, stk. 1 og 3) 
  014 Høreapparater, helbredstillæg, § 14a (§ 18) 
  093 Tilbagebetaling af personlige tillæg ydet med 75 pct. refusion før 1. 1. 

1998 
  094 Tilbagebetaling a personlig tillæg ydet med 50 pct. refusion i perioden 

1.1. 1998 – 1.3. 2001 
 2 Statsrefusion 
   002 Refusion af varmetillæg 
  003 Berigtigelser 
  004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg 
5.48.68 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler 

gældende før 1. januar 2003 
 1 Drift 
  001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinan-

siering  
  002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal 

medfinansiering 
 2 Statsrefusion 
  003 Berigtigelser 
  004 Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. 

refusion 
  005 Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtidspension 

med 50 pct. refusion 
5.48.69 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering – tilkendt efter regler 

gældende før 1. januar 2003 
 1 Drift 
  001 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinan-

siering 
  002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal 

medfinansiering 
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   (Serviceloven, § 41) 
  010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100) 
  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, stk. 8) 
  017 Efterlevelseshjælp (Aktivloven, § 85 a) 
  018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81a) 
  019 Tilbagebetaling af tilskud til tandpleje til økonomisk vanskelligt stillede 
  020 Tilbagebetaling af hjælp til udsatte lejere 
 2 Statsrefusion 
  002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 

minus 019.  
  003 Berigtigelser 
 
5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp 
 1 Drift 
  002 Kontanthjælp til personer uden rettidigt tilbud efter reglerne i kapital 17 i 

lov om aktiv beskæftigelsesindsats, ikke refusionsberettiget (§ 100, stk. 
2, i lov om aktiv socialpolitik) 

  004  Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion i passive perioder 
  013 Kontanthjælp til forsørgere fyldt 30 år med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 1, 

nr. 1, § 25, stk. 2 nr. 1 og 2 og § 25 a i Lov om aktiv socialpolitik) 
  016 Særlig støtte med 30 pct. refusion (§ 34 i Lov om aktiv socialpolitik) 
  017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion (§ 29 i Lov 

om aktiv socialpolitik) 
  018 Kontanthjælp til ikke-forsørgere fyldt 30 år med 30 pct. refusion (§ 25, 

stk. 1, nr. 2, § 25, stk. 2, nr. 3, § 25, stk. 3 og § 25 a i Lov om aktiv so-
cialpolitik) 

  019 Kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til 
social pension og til visse førtidspensionister med 30 pct. refusion (§§ 
25 a, 27 og 27 a i Lov om aktiv socialpolitik) 

  020 Kontanthjælp til unge under 30 år med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 1, nr. 
3 og 4, § 25, stk. 4 og § 25 a i Lov om aktiv socialpolitik) 

  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 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 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). 

  096 Efterbetaling af udgifter til kontanthjælp m.v. vedr. perioden før 1. juli 
2006 med 50 pct. refusion 
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  097  Tilbagebetaling af hjælp ydet med 30 pct. refusion  
 2 Statsrefusion 
  001  Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 092 og 

094 
  002 Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 004, 013, 016, 017, 

018-020 minus grp 097 
  003 Berigtigelser (§ 65 stk. 3. i Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud 

samt regnskabsaflæggelse og revision) 
004 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 091,093 og 095 med 

35 pct. refusion 
  020 Tilskud fra EU 
  030 Refusion af efterbetaling af kontanthjælp m.v. med 50 pct. refusion på 

grupperingsnr. 096 
 
5.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 
 1 Drift 
  004 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 

100 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik §§ 25, 25 a, 26, 27, 27 a, 34 
og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 63) 

  005 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 
100 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik §§ 52, 63, 64 og 65 og lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats § 63)  

  006 Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge 
med 100 pct. refusion 

  016 Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 3 år med 100 pct. refusion 
  091 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 100 pct. refusion 
  092 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 75 pct. refusion 
 2 Statsrefusion 
  002 Refusion vedrørende flygtninge med 75 pct. refusion 
  003 Berigtigelser 
  004 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion 
  020 Tilskud fra EU 
5.57.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 
 1 Drift 
  001 Uddannelseshjælp med 50 pct. refusion i aktive perioder (inklusive 

aktiveringstillæg), jf. § 23-24 i lov om aktiv socialpolitik 
  002 Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion i aktive perioder (inklusive 

aktiveringstillæg); jf § 23-24 i lov om aktiv socialpolitik 
  004 Særlig støtte med 50 pct. refusion (§ 34 i Lov om aktiv socialpolitik) 
  005 Særlig støtte med 30 pct. refusion (§ 34 i Lov om aktiv socialpolitik) 
  007 Godtgørelse med 50 pct. refusion (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 

§ 83) 
  010 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 med 30 pct. refusion  
  011 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct. refusion (lov 

om aktiv beskæftigelsesindsats § 51). 
  012 Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne efter lov 

om en aktiv beskæftigelsesindsats § 100 og lov om seniorjob. 
  014 Kontanthjælp under forrevalidering med 30 pct. refusion (§§ 25, 25 a , 

jf. §§ 46, stk. 1, 3. pkt. og 47, stk. 4 og 5 i Lov om aktiv socialpolitik). 
  015   Kontanthjælp under forrevalidering med 50 pct. refusion 
  016   Forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 i ordinær uddan-

nelse, virksomhedspraktik og nytteindsats med 50 pct. refusion 
  093 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50 pct. refusion 
  094 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 65 pct. refusion 
  096 Efterbetaling af udgifter til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. 

vedr. perioden før 1. juli 2006 med 50 pct. refusion 
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  097  Tilbagebetaling (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 udgifterne med 50 pct. refusion på gruppering 001, 004, 
011, 012, 015 og 016 minus gruppering 093 

  003 Berigtigelser (§ 65, stk. 3 i Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud 
samt regnskabsaflæggelse og revision) 

  004 Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på gruppering 002, 005, 010, 
014 minus gruppering 097 

  020  Tilskud fra EU 
  030 Refusion af efterbetaling af kontanthjælp m.v. med 50 pct. refusion på 

grupperingsnr. 096 
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 
  002 Refusion af boligydelse 
  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 
  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 
  002 Refusion af boligsikring og huslejetilskud efter § 29 b 
  003 Berigtigelser 
 
5.57.78  Dagpenge til forsikrede ledige 
          1 Drift 

    001   Dagpenge i aktive perioder i 2010, 25 pct. kommunalt bidrag 
    002   Dagpenge i passive perioder i 2010, 50 pct. kommunalt bidrag 

   003 Dagpenge ved manglende rettidighed, fuld kommunal finansiering 
   004 Berigtigelser 
   005  Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledi-

ge efter § 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 109, i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

006  Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag 
007  Dagpenge i aktive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag 
008  Dagpenge i passive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag
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009  Uddannelsesydelse under seks ugers selvvalgt uddannelse, 70 pct. 
kommunalt bidrag  

 
5.57.79 Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret 
 1 Drift 
   001  Særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 pct. refusion 
   002 Særlig uddannelsesydelse under uddannelse med 50 pct. refusion 
  003 Driftsudgifter mv. ved uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt 

deres dagpengeret med 50 pct. refusion 
  004 Løntilskud til ledige, der har opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. 

refusion 
  091  Tilbagebetaling af særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 

pct. refusion 
  092 Tilbagebetaling af særlig uddannelsesydelse under uddannelse med 50 

pct. refusion 
 2 Statsrefusion 
  001  Refusion af udgifter til særlig uddannelsesydelse i passive perioder 

med 30 pct. refusion, grp. 001 minus grp. 091 
  002 Refusion af udgifter til særlig uddannelsesydelse under uddannelse og 

til løntilskud med 50 pct. refusion, grp. 002 og 004 minus grp. 092 
  003 Refusion af driftsudgifter mv. ved uddannelsesordningen for ledige, 

som har opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. refusion 
  004  Berigtigelser 
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   003  Driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion ressourceforløb 
   004 Driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion res-

sourceforløb 
   005 Driftsudgifter førtidspensionister øvrig vejledning og opkvalificering 50 

pct. refusion ressourceforløb/aktive tilbud 
   006 Hjælpemidler 50 pct. refusion, ressourceforløb 
   007 Befordring 50 pct. refusion, ressourceforløb 
   008  Løntilskud 50 pct. refusion, ressourceforløb 
   009 Udgifter til mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigel-

sesindsats § 31 b-31 f 
   010 Udgifter til mentor for flere personer med 50 pct. refusion, jf. lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f (§ 31 e, stk. 2, 2. punktum) 
   091  Tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse med 30 pct. refusion 
   092  Tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse med 50 pct. refusion   
 2 Statsrefusion 

001 Refusion af udgifter 30 pct. refusion minus grp. 091  
002  Refusion af udgifter 50 pct. refusion minus grp. 092 

  003  Berigtigelser 
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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 
ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 

5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 
 1 Drift 

  001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere 
 002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere 
 003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere og 

selvforsørgende. 
 004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende. 
 005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender 
 006 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender 
 007 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtagere 
 008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere 
 009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere 
 010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse 
 011  Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere 

012  Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere 
 013  Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til ordinær uddannelse 
 014  Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalifi-

cering 
 090 Indtægter fra tilbagebetalte driftsudgifter, der er udbetalt på et urigtigt 

grundlag. 
 091 Tilskud vedrørende produktionsskoler 
 2 Statsrefusion 

001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det fælles driftsloft, jf. § 
118, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 003 Berigtigelser 
 020 Tilskud fra EU 

 
5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 

  1 Drift 
 006   Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. 

refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. §§ 76, 77, 82, stk. 4 og 
100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

 007   Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. 
   §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 

 008   Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannel-
se med 50 pct. refusion, jf. § 14 i lov om kompensation til handicappede 
i erhverv m.v. 

  
 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     3.5.9 - side  4 
  
Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 
 
5.68.98 Beskæftigelsesordninger 
 1 Drift 
  003 Godtgørelse og aktivitetsdusør til særlig udsatte unge under 18 år i 

virksomhedspraktik (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 75 b og c) 
  009 Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtage-

re og selvforsørgende med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. 
(lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55) 

  010 Tilskud til befordring til arbejdssøgende og andre særlige aktiviteter 
efter § 7 i LAB 

  011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontant- og uddannelseshjælps-
modtagere, selvforsørgende  og enlige forældres studiestart med 50 
pct. refusion efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats §§ 75 a, 76 og 77 
og lov om aktiv socialpolitik § 34 a. 

  012 Udgifter til mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats §§ 31 b-31 f 

  015 Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige (lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats § 75b) 

  017 Udgifter til mentor for flere personer med 50 pct. refusion, jf. lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f (§ 31 e, stk. 2, 2. punktum) 

  018 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov givet som 
tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

  019 Ikke-refusionsberettigende udgifter til mentor 
  090 Jobpræmie til enlige forsørgere med 100 pct. refusion, jf.§ 2 i Lov om 

toårig forsøgsordning om jobpræmie til enlige forsørgere 
  091 Tilbagebetaling af uretmæssig modtaget jobpræmie 

095 Jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v. 
097 Udgifter til befordring til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmod-

tagere og selvforsørgende m.v. efter lov om aktiv beskæftigelsesind-
sats § 82 

 
 2 Statsrefusion 
  003 Berigtigelse (Lov om retssikkerhed og administration på det sociale 

område § 85 samt § 69 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud 
m.v) 

  008 Refusion af udgifter til hjælpemidler, befordring, mentorudgifter og til 
15-17-årige med 50 % refusion  

  009 Refusion af udgifter til jobpræmieordningen 
  019  Tilskud fra EU vedrørende andre end kontanthjælpsmodtagere 
  020 Tilskud fra EU  
 
 
STØTTE TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE OG ØVRIGE SOCIALE FORMÅL (72) 

5.72.99 Øvrige sociale formål 
 1 Drift 
  001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign. 
  002 Udgifter til husly (§ 80) 
  003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18) 
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  013  Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 

og 3 (§ 17, stk. 1 og 3) 

Her registreres kommunens medfinansiering på 25 pct. af udgifterne til 
personlige tillæg til varmeudgifter til pensionister efter § 14, stk. 2 i lov 
om social pension og § 17, stk. 1 (førtidspensionsreformen) samt udgif-
ter til tillæg til petroleumsudgifter efter § 14, stk. 3 i lov om social pensi-
on og § 17, stk. 3 (førtidspensionsreformen 2003). 

 
 014 Høreapparater, helbredstillæg, § 14 a (§ 18) 

Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende høreapparater til 
pensionister efter § 14 a i lov om social pension og § 18 (førtidspensi-
onsreformen 2003). 

 
  093  Tilbagebetaling af personlige tillæg ydet med 75 pct. refusion før 

1.1.1998 

Her registreres tilbagebetaling af personlige tillæg, herunder medicintil-
skud, ydet efter § 17, stk. 1 og 3 i lov om social pension med 75 pct. re-
fusion før 1. januar 1998, og hvor tilbagebetalingen sker efter 1. januar 
1998. 

 
Tilbagebetalinger af varmetillæg ydet med 75 pct. refusion registreres 
ikke her, men på gruppering 013. 

 
  094  Tilbagebetaling af personlige tillæg ydet med 50 pct. refusion i 

perioden 1.1. 1998 – 1.3 2001 

Her registreres tilbagebetaling af personlige tillæg, herunder medicintil-
skud, ydet efter § 17, stk. 1 og 3 i lov om social pension med 50 pct. re-
fusion i perioden fra 1. januar 1998 til 1. marts 2001, og hvor tilbagebe-
talingen sker efter 1. marts 2001. 

 
Tilbagebetaling af helbredstillæg efter § 17 a og af personlige tillæg ef-
ter § 17, stk. 2 ydet med 50 pct. refusion registreres ikke her, men på 
de relevante grupperinger 001-002, 004-012. 

 
5.48.68 Førtidspension med 50 pct. kommunal tilkendt efter regler gæl-
dende før 1. januar 2003 
Fra 1. marts 2013 overgår myndighedsopgaverne til Udbetaling Danmark. Der vil være 
åbent for afregning af refusioner gennem 2013, hvorefter kontoen fremover skal vise 
kommunernes finansieringsbidrag på området.  
 
Registreringen af udgifter og indtægter til førtidspensioner afhænger af, hvorvidt der 
ifølge § 67 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension 
m.v. ydes 35 pct. eller 50 pct. statsrefusion. På funktion 5.48.68 registreres alle udgifter 
og indtægter vedrørende førtidspension, som er tilkendt efter 1. januar 1992 (efter 12. 
juni 1997 for 60-66-årige) og inden 1. januar 1999, og hvor der ifølge loven ydes 50 pct. 
statslig refusion. 
 
På funktionen er autoriseret følgende udtømmende driftsgrupperinger: 
 
  001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal med-

finansiering 

Her registreres udgifter til de af revaliderings- og pensionsnævnene el-
ler af kommunalbestyrelsen tilkendte højeste og mellemste førtidspen-
sioner inden den 12. juni 1997 til personer under 60 år med 50 pct. 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     4.5.6 - side  5 
  
Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 
 

kommunal medfinansiering.  
 

På samme måde registreres også her udgifter til invaliditetsydelser og 
bistands- og plejetillæg med 50 pct. kommunal medfinansiering. 

 
Endvidere registreres her udgifter til højeste og mellemste førtidspensi-
oner til personer under 67 år tilkendt fra og med den 12. juni 1997 med 
50 pct. kommunal medfinansiering. På samme måde registreres også 
her udgifter til invaliditetsydelse og bistands- og plejetillæg med 50 pct. 
kommunal medfinansiering.  

 
Såfremt der til personer under 60 år er tilkendt en forhøjelse af en pen-
sion, som var tilkendt eller indstillet før 1. januar 1992, registreres udgif-
terne til forhøjelsen ligeledes her. Såfremt der til personer mellem 60 
og 67 år er tilkendt en forhøjelse af en pension, som var tilkendt inden 
den 12. juni 1997, registreres udgifterne til forhøjelsen også her. 

 
  002  Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. 

 kommunal medfinansiering 

Her registreres udgifter til de af kommunalbestyrelsen tilkendte forhøjet 
almindelige førtidspension inden den 12. juni 1997 til personer under 
60 år med 50 pct. kommunal medfinansiering.  

 
Endvidere registreres udgifter til almindelig og forhøjet almindelig før-
tidspension til personer under 67 år, tilkendt fra og med den 12. juni 
1997 med 50 pct. kommunal medfinansiering. 

 
Tilbagebetaling af førtidspension med 50 pct. refusion registreres på de 
relevante grupperinger 001 og 002.  
 

Det bemærkes, at førtidspension, som er tilkendt efter reglerne før 1. januar 2003, og 
hvor udgifterne tidligere er blevet refunderet på 5.48.68, men hvor førtidspensionisten 
mellem 1. juni og 31. december 2013 vælger at overgå til førtidspension efter reglerne i 
lov om social pension, konteres på 5.48.70. 
 
 
5.48.69 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering – tilkendt 
efter regler gældende før 1. januar 2003 
Fra 1. marts 2013 overgår myndighedsopgaverne til Udbetaling Danmark. Der vil være 
åbent for afregning af refusioner gennem 2013, hvorefter kontoen fremover skal vise 
kommunernes finansieringsbidrag på området.  
 
Registrering af udgifter og indtægter til førtidspensioner afhænger af, hvorvidt der ifølge 
§ 67 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. 
ydes 35 pct., 50 pct. eller 100 pct. statsrefusion. På funktion 5.48.69 registreres alle 
udgifter og indtægter vedrørende førtidspension, hvor der ifølge loven ydes 35 pct. 
statsrefusion, og hvor tildelingen er sket efter de regler der var gældende indtil 1. januar 
2003. 
 
På funktionen er der autoriseret følgende udtømmende driftsgrupperinger: 
 
  001 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal med-

finansiering 

Her registreres kommunale udgifter til højeste og mellemste førtidspen-
sion med 65 pct. kommunal medfinansiering, som er tilkendt efter den 
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1. januar 1999. Endvidere registreres her udgifter til invaliditetsydelse 
og bistands- og plejetillæg med 65 pct. kommunal medfinansiering, 
som er tilkendt efter den 1. januar 1999. 

 
Såfremt der efter den 1. januar 1999 er tilkendt en forhøjelse af en 
pension, som var tilkendt inden den 1. januar 1999, registreres udgif-
terne til forhøjelsen også her. 

 
  002  Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. 

 kommunal medfinansiering 

Her registreres kommunale udgifter til almindelig og forhøjet almindelig 
førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering, som er tilkendt 
efter 1. januar 1999. 

 
Tilbagebetaling af førtidspension med 35 pct. refusion registreres på de 
relevante grupperinger 001 og 002. 

 
Det bemærkes, at førtidspension, som er tilkendt efter reglerne før 1. januar 2003, og 
hvor udgifterne tidligere er blevet refunderet på 5.48.69, men hvor førtidspensionisten 
mellem 1. juni og 31. december 2013 vælger at overgå til førtidspension efter reglerne 
gældende fra 1. januar 2003, konteres på 5.48.70 
 
5.48.70 Førtidspension – tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 
På funktion 5.48.70 registreres alle kommunale udgifter til førtidspensioner tilkendt efter 
regler gældende fra 1. januar 2003. 
 
Udgifter til førtidspension, som er tilkendt efter reglerne før 1. januar 2003, og hvor før-
tidspensionisten mellem 1. juni og 31. december 2013 vælger at overgå til førtidspensi-
on efter reglerne i lov om social pension gældende fra 1. januar 2003, afholdes af hen-
holdsvis staten og kommunen med den samme forholdsmæssige procentsats, som 
staten og kommunen hidtil har afholdt udgifterne til den pågældendes grundbeløb og 
pensionstillæg efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig før-
tidspension m.v. 
 
På funktionen er der autoriseret følgende udtømmende driftsgrupperinger: 
 
  001  Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering 

Her registreres kommunens udgifter til førtidspension, som er tilkendt 
efter de fra den 1. januar 2003 gældende regler. Udgifter til førtidspen-
sion, som er tilkendt efter reglerne gældende før 1. januar 2003, og 
hvor kommunens udgifter til grundbeløb og pensionstillæg tidligere er 
blevet refunderet med 35 pct., men hvor førtidspensionisten mellem 1. 
juni og 31. december 2013 vælger at overgå til førtidspension efter reg-
lerne gældende fra 1. januar 2003, konteres ligeledes her. 
 

  002  Førtidspension med 50 kommunal medfinansiering 

Her registreres udgifter til førtidspension, som er tilkendt efter reglerne 
gældende før 1. januar 2003, og hvor kommunens udgifter til grundbe-
løb og pensionstillæg tidligere er blevet refunderet med 50 pct., men 
hvor førtidspensionisten mellem 1. juni og 31. december 2013 vælger 
at overgå til førtidspension efter reglerne gældende fra 1. januar 2003. 

 
Tilbagebetaling af kommunal medfinansiering af førtidspension registreres på de rele-
vante grupperinger 001 og 002. 
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5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp 
På denne funktion registreres de forskellige udgifter til kontant- og uddannelseshjælp til 
forsørgelse, jf. kapitel 4 i lov om aktiv socialpolitik.  
 
Udgifter og indtægter vedrørende aktivering af kontanthjælpsmodtagere, herunder kon-
tant- og uddannelseshjælp til forsørgelse, jf. kapitel 10, 11, 12, 14, 15 og 18 i lov om 
aktiv beskæftigelsesindsats, registreres på funktion 5.57.75, på funktion 5.68.90 eller 
på funktion 5.68.98.  
 
Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, i løntilskudsstillinger i målgruppen § 
2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) og handicappede 
personer registreres på funktion 5.58.81 gruppering 012. 
 
Det bemærkes, at udgifter til løbende hjælp til visse persongrupper efter aktivlovens § 
29 nu er samlet på gruppering 17. 
 
Det bemærkes endvidere, at udgifter vedrørende kontanthjælp til visse grupper af flygt-
ninge registreres på funktion 5.57.74. 
 
Fra 1. februar 2007 skal forsørgelsesudgifterne til personer under 25 år, som har en 
dokumenteret psykisk lidelse, der er diagnosticeret som skizofreni, skizotypisk sindsli-
delse, vedvarende psykotisk tilstand, korterevarende psykotisk tilstand, skizoaffektiv 
lidelse og uspecificeret ikke organisk betinget psykose, konteres på hhv. gruppering 
013 og 018 afhængigt af om de har forsørgelsespligt ej, jf. § 25 stk. 3 nr. 5 i lov om 
aktiv social politik. 
 
Efter § 100, stk. 2 i lov om aktiv socialpolitik kan kommunen ikke efter 1. januar 2008 
modtage refusion af udgifter til kontanthjælp, når tilbud ikke er givet i overensstemmel-
se med reglerne i kapitel 17 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen mister 
således refusionen for udgifter til kontanthjælp for de perioder, hvor reglerne om tilbud-
dets længde og tidspunktet for, hvornår den ledige skal være påbegyndt tilbud, ikke er 
opfyldt. Kommunernes pligt til at give tilbud efter kapitel 17, indebærer dels, at tilbudde-
ne skal gives og kunne påbegyndes inden for en given frist, og dels at tilbud skal have 
en vis længde. Det afgørende for at bevare refusionen er, om kommunen har efterlevet 
sine forpligtelser til at give tilbud efter kapitel 17, fx at tilbud skal være afgivet således, 
at det kan påbegyndes inden for den i loven fastsatte frist. 
 
Fra 1. januar 2011 ændres refusionssatserne, således at staten refunderer kommuner-
nes udgifter til kontant- og uddannelseshjælp og særlig støtte under aktive perioder 
med 50 pct. i forbindelse med virksomhedspraktik og ordinær uddannelse og med 30 
pct. ved deltagelse i øvrig vejledning og opkvalificering. I passive perioder refunderer 
staten 30 pct. af kommunernes forsørgelsesudgifter til kontant- og uddannelseshjælp 
samt særlig støtte.  
 
Der er på funktion 5.57.73 autoriseret en række driftsgrupperinger, som er gennemgået 
i det følgende. 
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002 Kontanthjælp til personer uden rettidigt tilbud efter reglerne i kapi-
tal 17 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, ikke refusionsberetti-
get (§ 100, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik) 

Her registreres ikke-refusionsberettigede udgifter til kontanthjælp efter 
§ 100, stk. 3, i Lov om aktiv socialpolitik. Det drejer sig om de tilfælde, 
hvor tilbud ikke er givet i overensstemmelse med reglerne i kapitel 17 i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Grupperingen anvendes i 2013 
og 2014 alene til afløbsudgifter, som følge af suspension af strafrefusi-
onen med 100 pct. kommunal finansiering i 2013 og 2014. 
 

004 Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion i passive perioder 

Her registreres udgifter til uddannelseshjælp til personer under 30 år 
uden erhvervskompetencegivende uddannelse, der ikke er i aktivt til-
bud (passive perioder), jf. § 23 i lov om aktiv socialpolitik. 

 

013  Kontanthjælp til forsørgere fyldt 30 år med 30 pct. refusion (lov 
om aktiv socialpolitik § 25, stk. 1, nr. 1, § 25, stk. 2 nr. 1 og 2, og § 
25 a). 

Her registreres udgifter til kontanthjælp til personer, der er fyldt 30 år, 
og som har forsørgelsespligt over for børn, jf. § 25, stk. 1, nr. 1 i lov om 
aktiv socialpolitik.  

 
Desuden registreres udgifter til kontanthjælp til personer under 30 år, 
der forsørger eget barn i hjemmet, jf. § 25, stk. 2 nr. 1, i lov om aktiv 
social politik. 
 
Desuden registreres udgifter til personer under 30 år, som har en do- 
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kumenteret psykisk lidelse, der er diagnosticeret som skizofreni, skizo-
typisk sindslidelse, vedvarende psykotisk tilstand, korterevarende psy-
kotisk tilstand, skizoaffektiv lidelse og uspecificeret ikke organisk betin-
get psykose, og som har forsørgelsespligt over for ikke-hjemmeboende 
børn, jf. § 25 stk. 3 nr. 5, i lov om aktiv social politik. 

 
Udgiften til engangshjælp efter § 25 a til de nævnte persongrupper re-
gistreres ligeledes her.  
 
Der gives 30 pct. i statsrefusion til udgifterne. 

 
  016 Særlig støtte med 30 pct. refusion (§ 34 Lov om aktiv socialpolitik) 

Her registreres udgifter til særlig støtte til personer med høje boligudgif-
ter eller stor forsørgerbyrde, der ydes efter § 34 i lov om aktiv socialpo-
litik. Udgiften vedrørende særlig støtte til modtagere af kontanthjælp 
registreres her. Særlig støtte efter § 34 til personer, som ikke modtager 
kontanthjælp efter § 25, registreres også på denne gruppering. 

 
Særlig støtte efter § 34 til personer, der modtager kontanthjælp under 
forrevalidering, revalidering og til aktiverede kontanthjælpsmodtagere 
og til aktiverede starthjælpsmodtagere, jf. § 10 og 11 i lov om aktiv be-
skæftigelsesindsats, konteres under funktion 5.57.75, gruppering 004, 
hvor der gives 30 pct. i statsrefusion til udgifterne, eller under funktion 
5.57.75, gruppering 005, hvor der gives 50 pct. statsrefusion af udgif-
terne. 

  

  017  Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion (§ 29 i 
Lov om aktiv socialpolitik) 

    Her registreres udgifter til løbende hjælp til visse persongrupper efter § 
29 i Lov om aktiv socialpolitik 

Der gives 30 pct. i statsrefusion til udgifterne. 
 
  018  Kontanthjælp til ikke-forsørgere fyldt 30 år med 30 pct. refusion (§ 

25, stk. 1, nr. 2, § 25, stk. 2 nr. 3, § 25, stk. 3, § 25 a,) 

Her registreres udgifter til kontanthjælp til personer, der er fyldt 30 år, 
og som ikke har forsørgelsespligt over for børn, jf. § 25, stk. 1, nr. 2 i 
lov om aktiv socialpolitik.  

 
Endvidere registreres udgifterne til personer under 30 år, som har en 
dokumenteret psykisk lidelse, der er diagnosticeret som skizofreni, ski-
zotypisk sindslidelse, vedvarende psykotisk tilstand, korterevarende 
psykotisk tilstand, skizoaffektiv lidelse og uspecificeret ikke organisk 
betinget psykose, som ikke er forsørgere og som ikke bor hos en eller 
begge forældre, jf. § 25 stk. 3 nr. 5. 
 
Endvidere registreres udgifter til kontanthjælp til gravide, jf. § 25, stk. 3 
i lov om aktiv socialpolitik. 
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Udgifter til engangshjælp efter § 25 a til de nævnte persongrupper regi-
streres ligeledes her. 

 
Der gives 30 pct. i statsrefusion til udgifterne. 
 

 
  019  Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret 

til social pension og til visse førtidspensionister med 30 pct. refu-
sion (§§ 25 a, 27 og 27 a i Lov om aktiv socialpolitik) 

Her registreres udgifter til kontanthjælp til personer, der har nået efter-
lønsalderen, og som ikke kan få social pension på grund af betingel-
serne om optjening, jf. § 27 i lov om aktiv socialpolitik. 

 
Udgifter til støtte til børn under 18 år af disse personer, jf. § 27, stk. 2, 
registreres ligeledes her. 

 
Endvidere registreres her udgifter til kontanthjælp til personer, der ikke 
modtager fuld førtidspension på grund af betingelserne om optjening, jf. 
§ 27 a. 
 
Udgifter til engangshjælp efter § 25 a til de nævnte persongrupper regi-
streres ligeledes her. 

 
    Der gives 30 pct. i statsrefusion til udgifterne. 

 
  020  Kontanthjælp til unge under 30 år med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 

1, nr. 3 og 4, § 25, stk. 4, § 25 a, i Lov om aktiv socialpolitik) 

    Her registreres kontanthjælp til såvel hjemmeboende som udeboende 
personer under 30 år, som har en erhvervskompetencegivende uddan-
nelse  og som ikke har forsørgelsespligt over for børn, og som ikke har 
haft væsentlige indtægter, jf. § 25, stk. 1, nr. 3 og 4 i lov om aktiv soci-
alpolitik.  

 
Endvidere registreres her udgifter til tillæg til personer under 30 år, der 
har bidragspligt over for et barn, og som modtager kontanthjælp efter § 
25, stk. 1, nr. 3 og 4, jf. § 25, stk. 4.  

 
Med ikrafttræden regnskab 2004 registreres her udgiften til nedsat kon-
tanthjælp efter § 25 f, stk. 2, jf. § 25 f, stk. 1 samt udgiften til det be-
hovsbestemte tillæg efter § 25 f, stk. 3. 

 
Der gives 30 pct. i statsrefusion til udgifterne. 
 

091  Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 
i lov om aktiv socialpolitik samt § 111 i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats samt § 164 i lov om social service) 

 
Her registreres tilbagebetalinger af hjælp efter lov om aktiv socialpolitik 
og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ydet med 35 pct. statsrefusi-
on, bortset fra hjælp efter § 65 og terminsydelser mv., jf. §§ 91, 93 og 
94 i lov om aktiv socialpolitik. 
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Her registreres tilbagebetalinger af løbende hjælp til visse persongrup-
per efter § 29 i lov om aktiv socialpolitik. 

 

  096  Efterbetaling af udgifter til kontanthjælp m.v. vedr. perioden før 1. 
juli 2006 med 50 pct. refusion. 

Her registreres udgifter til kontanthjælp m.v. jf. gruppering 13,16,18,19 
og 20, der vedrører perioden før 1. juli 2006, og hvortil der gives 50 pct. 
i statsrefusion. Her registreres udgifter på grupperingerne 13,16 og 18 -
20, der vedrører ydelsesperioder før 1. juli 2006, og derfor berettiger til 
50 pct. i refusion. 
 

097  Tilbagebetaling af hjælp ydet med 30 pct. refusion 
  Her registreres tilbagebetalinger af hjælp efter lov om aktiv socialpolitik 
  og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ydet med 30 pct. statsrefusi-
  on efter 1. januar 2011.  
 

På funktion 5.57.73 anvendes dranst 2, hvor der er følgende autoriserede grupperinger: 
 

001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 092 
og 094. 
Grupperingen vedrører kun kontanthjælp m.v., som er udbetalt før 1. 
juli 2006. Grupperingen indeholder kun tilbagebetalinger og vil dermed 
fremstå som en negativ indtægt. 

 
002 Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 004, 013, 016, 

017, 018-020 minus grp. 097 
  
003 Berigtigelser (§ 65, stk. 3. i Bekendtgørelse om statsrefusion og 

tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision). 
 
  004 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. grp. 091, 093 og 095 

med 35 pct. refusion 
 Grupperingen vedrører kun kontanthjælp m.v., som er udbetalt før 1. 
januar 2010. Grupperingen indeholder kun tilbagebetalinger og vil der-
med fremstå som en negativ indtægt. 

 
  020 Tilskud fra EU 
 
  030 Refusion af efterbetaling af kontanthjælp m.v. med 50 pct. refusi-

on på grupperingsnr. 096 
 
5.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp (jf. funkti-
on 5.57.73) og aktivering af kontanthjælpsmodtagere (jf. funktion 5.57.75) til visse 
grupper af flygtninge. Hvilke grupper af flygtninge, der er tale om, fremgår af konte-
ringsreglerne for de enkelte driftsgrupperinger på funktionen, jf. i øvrigt § 107 i lov om 
aktivsocialpolitik, § 124 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 133 i lov om social 
service.  
 
På funktion 5.57.74 anvendes art 5.2. Lønudgifter til kontaktpersoner og lignende regi-
streres dog under hovedart 1. 
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5.57.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 
På denne funktion registreres udgifter til forsørgelsesydelser i form af kontant- og ud-
dannelseshjælp, engangshjælp, løntilskud og beskæftigelsestillæg til kontanthjælps-
modtagere i perioder, hvor personen deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats.  
 
På funktion 5.57.75 anvendes art 5.2. 
 
Det bemærkes, at driftsudgifter og driftsindtægter i øvrigt i relation til de ak-
tiveringsforanstaltninger, der iværksættes for kontanthjælpsmodtagere efter kapitel 10 i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, registreres på funktion 5.68.90.  
 
Det bemærkes endvidere, at udgifter til forsørgelsesydelser vedrørende aktivering af 
visse grupper af flygtninge registreres på funktion 5.57.74. 
 
Fra 1. januar 2011 ændres refusionssatserne, således at staten refunderer kommuner-
nes udgifter til kontant- og uddannelseshjælp og særlig støtte under aktive perioder 
med 50 pct. i forbindelse med virksomhedspraktik og ordinær uddannelse og med 30 
pct. ved deltagelse i øvrig vejledning og opkvalificering.  
 
På funktion 5.57.75 er autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 

001  Uddannelseshjælp med 50 pct. refusion i aktive perioder 
(inklusive aktiveringstillæg), jf. § 23-24 i lov om aktiv socialpolitik 

Her registreres udgifter til uddannelseshjælp (inklusive evt. 
aktivitetstillæg) til uddannelses- og aktivitetsparate personer under 30 
år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, der er i aktivt tilbud i 
form af ordinær uddannelse og virksomhedspraktik og nytteindsats 
(aktive perioder), jf. §§ 11,23-24 i lov om aktiv socialpolitik og § 22, 
stk.7, § 32, stk. 1, nr. 1 samt kapitel 11 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats.  

 
002  Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion i aktive perioder 

(inklusive aktiveringstillæg), jf § 23-24 i lov om aktiv socialpolitik 

Her registreres udgifter til uddannelseshjælp (inklusive evt. 
aktivittetstilllæg) til uddannelses- og aktivitetsparate personer under 30 
år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, der er i aktivt tilbud i 
form af øvrig vejledning og opkvalificering (aktive perioder), jf. §§ 11, 
23-24 i lov om aktiv socialpolitik og § 22, stk.7, og § 32, stk. 1, nr. 2 i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 

004  Særlig støtte med 50 pct. refusion (§ 34 i lov om aktiv socialpolitik, 
jf. §§ 92-96 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)  

Her registreres samtlige udgifter til særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv 
socialpolitik til kontanthjælpsmodtagere i tilbud efter kapitel 10, jf. § 32, 
stk. 1 nr. 1 og kapitel 11, jf. § 45, stk. 2, i lov om aktiv beskæftigelses-
indsats.  
 
Særlig støtte efter § 34 til personer, der modtager kontanthjælp under 
forrevalidering eller revalideringsydelse, registreres ligeledes på denne 
gruppering. 
 
Der ydes 50 pct. i statsrefusion til udgifterne.
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005 Særlig støtte med 30 pct. refusion (§ 34 i lov om aktiv socialpoli-
tik,) 

Her registreres samtlige udgifter til særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv 
socialpolitik til kontanthjælpsmodtagere i tilbud efter kapitel 10, jf. § 32, 
stk. 1 nr. 2 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. 
Særlig støtte efter § 34 til personer, der modtager kontanthjælp under 
Forrevalidering eller revalideringsydelse registreres ligeledes på denne 
gruppering. 
Der ydes 30 pct. i statsrefusion til udgifterne. 

 

007 Godtgørelse med 50 pct. refusion (lov om aktiv beskæftigelses-
indsats § 83) 

Her registreres de kommunale udgifter til godtgørelse, der medgår til at 
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dække kontanthjælpsmodtageres og starthjælpsmodtageres udgifter 
ved tilbud efter kapitel 10 og kapitel 11 jf. § 83 lov om en aktiv beskæf-
tigelsesindsats. Eventuelle tilbagebetalinger af godtgørelsen registreres 
ligeledes her. Godtgørelsen refunderes med 50 pct. indenfor rådig-
hedsbeløbet, jfr. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 118, stk. 1. 
Refusion af godtgørelsen konteres på funktion 5.68.90, dranst 2, grp. 
001. 

 
   010  Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 med 30 pct. refusi-

on 

Her registreres de kommunale udgifter til kontanthjælp og engangs-
hjælp til personer i tilbud efter kapitel 10 jf. § 32, stk. 1 nr. 2 øvrig vej-
ledning og opkvalificering i form af kontanthjælp, engangshjælp og 
nedsat kontanthjælp efter § 39 i lov om aktiv socialpolitik, jf. §§ 38, stk. 
2 og 45, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  
 
Udgifter til særlig støtte efter § 34 i forbindelse med tilbud til kontant-
hjælpsmodtagere efter kapitel 10, jf. § 32, stk. 1, nr. 2 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats registreres på gruppering 005.   
 
Der ydes 30 pct. i statsrefusion til udgifterne. 
 
Endelig skal forsørgelsesudgifterne fra 1. februar 2007 til personer i til-
bud efter kapitel 10, jf. § 32, stk. 1 nr. 1 ordinær uddannelse og kapitel 
11 Virksomhedspraktik mv., som er under 30 år, og som har en doku-
menteret psykisk lidelse, der er diagnosticeret som skizofreni, skizoty-
pisk sindslidelse, vedvarende psykotisk tilstand, korterevarende psyko-
tisk tilstand, skizoaffektiv lidelse og uspecificeret ikke organisk betinget 
psykose jf. § 25 stk. 3 nr. 5, i lov om aktiv social politik, registreres her. 

 
  011   Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct. refusion  

(lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51)  

Her registreres de kommunale udgifter til løntilskud til kontanthjælps-
modtagere, uddannelseshjælpsmodtagere og selvforsørgende efter 
kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik, i forbindelse med an-
sættelse hos en offentlig eller privat arbejdsgiver, jf. § 51 og § 63 og § 
64, stk. 3. Ved ansættelse med løntilskud registreres alene udgiften til 
løntilskud på denne gruppering. Lønudgifter ved ansættelsen i kommu-
nale virksomheder, institutioner m.v. registreres på funktion 5.68.98. 
Endvidere registreres udgiften til supplerende kontanthjælp til løn op til 
niveauet for bruttokontanthjælpen efter § 25 i lov om aktiv socialpolitik. 
Der ydes 50 pct. i statsrefusion til udgifterne. 
 

  012  Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne efter 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 100 og lov om seniorjob 

Her registreres udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og 
mindre arbejdspladsindretning efter § 100, så personer med nedsat ar-
bejdsevne kan opnå eller fastholde ansættelse uden løntilskud, eller 
drive selvstændig virksomhed. 
 
Endelig registreres her udgiften efter § 100 til hjælpemidler i form af ar-
bejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretning til personer ansat i 
seniorjob, jf lov om seniorjob. 
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Der ydes 50 pct. i statsrefusion til udgifterne, jf. § 123, stk. 3 i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats. 

 
  014  Kontanthjælp under forrevalidering med 30 pct. refusion ( §§ 25, 

25 a, jf. §§ 46, stk. 1, 3. pkt. og 47, stk. 4 og 5)  

Her registreres udgifter til kontanthjælp efter § 25 til personer under for-
revalidering, dvs. revalidender, der deltager i erhvervsmodnende og af-
klarende aktiviteter før det erhvervsmæssige sigte er afklaret, jf. § 46, 
stk. 1, 3. pkt., og som bevarer sit hidtidige forsørgelsesgrundlag, jf. § 
47, stk. 5 i lov om aktiv socialpolitik.  
 
Udgiften til engangshjælp efter § 25 a til de nævnte persongrupper re-
gistreres ligeledes her. 

 
Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte efter § 34 til modtagere af 
kontanthjælp under forrevalidering registreres på gruppering 005. Der 
ydes 30 pct. i statsrefusion til udgifterne. 
 

015   Kontanthjælp under forrevalidering med 50 pct. refusion 
Her registreres udgifter til kontanthjælp efter § 25 til personer under for-
revalidering, dvs. revalidender, der deltager i, jf. § 46, stk. 1, 3. pkt., og 
som bevarer sit hidtidige forsørgelsesgrundlag, jf. § 47, stk. 5 i lov om 
aktiv socialpolitik. 
 
Udgiften til engangshjælp efter § 25 a til de nævnte persongrupper re-
gistreres ligeledes her. 
 
Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte efter § 34 til modtagere af 
kontanthjælp under forrevalidering registreres på gruppering 004.  
Der ydes 50 pct. i statsrefusion til udgifterne 
 

016  Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 i ordinær 
uddannelse, virksomhedspraktik og nytteindsats med 50 pct. re-
fusion  
Her registreres de kommunale udgifter til kontanthjælp og 
engangshjælp til personer i tilbud efter i form af kontanthjælp, en-
gangshjælp og nedsat kontanthjælp efter § 39 i lov om aktiv socialpoli-
tik, jf. §§ 38, stk. 2 og 45, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Udgifter til særlig støtte efter § 34 i forbindelse med tilbud til kontant-
hjælpsmodtagere efter kapitel 10 og kapitel 11 i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats registreres på gruppering 004. 
 
Der ydes 50 pct. i statsrefusion til udgifterne. 
 
Endelig skal forsørgelsesudgifterne fra 1. februar 2007 til personer i til-
bud efter kapitel 10, jf. § 32, stk. 1 nr. 2, som er under 30 år, og som 
har en dokumenteret psykisk lidelse, der er diagnosticeret som skizo-
freni, skizotypisk sindslidelse, vedvarende psykotisk tilstand, kortereva-
rende psykotisk tilstand, skizoaffektiv lidelse og uspecificeret ikke or-
ganisk betinget psykose jf. § 25 stk. 3 nr. 5, i lov om aktiv social politik, 
registreres her. 
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  093  Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap 12) med 50 pct. re-

fusion 

Her registreres tilbagebetaling af hjælp til aktiverede kontanthjælps-
modtagere og starthjælpsmodtagere herunder terminsydelser mv. ydet 
efter § 34, jf. §§ 91 og 92 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registre-
res her tilbagebetaling af kontanthjælp til personer under 30 år i visita- 
tions- og mellemperioderne ydet frem til 31.12.2003, jf. §§ 91-94 i lov 
om aktiv socialpolitik. Desuden registreres tilbagebetaling af forsørgel-
seshjælp efter kapitel 10 og kapitel 11, samt løntilskud efter kapitel 12 
til kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere, jf. § 111 i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats samt §§ 91 og 92 i lov om aktiv social-
politik. Endelig registreres tilbagebetalinger af hjælp udbetalt i henhold 
til lov om kommunal aktivering. Tilbagebetaling af aktiveringsgodtgørel-
se registreres dog på gruppering 007. 
 

  094  Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap 12) med 65 pct. re-
fusion 

Her registreres tilbagebetaling af forsørgelseshjælp efter kapitel 10 og 
kapitel 11, samt løntilskud efter kapitel 12 til kontanthjælpsmodtagere 
og starthjælpsmodtagere, jf. § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats samt §§ 91 og 92 i lov om aktiv socialpolitik. Tilbagebetaling af ak-
tiveringsgodtgørelse registreres dog på gruppering 007. 

 
  096  Efterbetaling af udgifter til aktiverede kontanthjælpsmodtagere 

m.v. vedr. perioden før 1. juli 2006 med 50 pct. refusion 

Her registreres udgifter til hjælp til aktiverede kontanthjælpsmodtagere 
og starthjælpsmodtagere mv. jfr. Gruppering 4,10,11,12 og 14, der ved-
rører ydelsesperioden før 1. juli 2006, og hvortil der gives 50 pct. i 
statsrefusion. 

 
  097 Tilbagebetaling (Lov om en aktiv socialpolitik kap 12) med 30 pct. 
   refusion 
  Her registreres tilbagebetaling af hjælp til aktiverede kontanthjælps
  modtagere og starthjælpsmodtagere herunder terminsydelser mv. ydet 
  efter § 34, jf. §§ 91 og 92 i lov om aktiv socialpolitik. Desuden registre
  res tilbagebetaling af forsørgelseshjælp efter kapitel 10 og kapitel 11, 
  samt løntilskud efter kapitel 12 til kontanthjælpsmodtagere og start-
  hjælpsmodtagere, jf. § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
  samt §§ 91 og 92 i lov om aktiv socialpolitik. 
 
På funktion 5.57.75 anvendes dranst 2, hvor der er følgende autoriseret grupperinger: 
  
  001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp med 65 pct. refusion på 

gruppering 094 

    Grupperingen indeholder kun tilbagebetalinger og vil dermed fremstå 
som en negativ indtægt. 

  002 Refusion af udgifterne med 50 pct. Refusion på gruppering 001, 
004, 011, 012, 015 og 016 minus grp. 093.  

  003 Berigtigelser (§ 65, stk. 3 i Bekendtgørelse om statsrefusion og 
tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision) 

  004 Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på gruppering 002, 005, 
010, 014 minus gruppering 097.
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  020 Tilskud fra EU 

  030 Refusion af efterbetaling af kontanthjælp m.v. med 50 pct. refusi-
on på grupperingsnr. 096 

 

5.57.76 Boligydelse til pensionister – kommunal medfinansiering 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende boligydelser til pensio-
nister. 
 
Fra 1. marts 2013 overgår myndighedsopgaverne til Udbetaling Danmark. Der vil være 
åbent for afregning af refusioner gennem 2013, hvorefter kontoen skal vise kommuner-
nes finansieringsbidrag til boligydelsen.  
 
Der er autoriseret en række driftsgrupperinger til registrering af de forskellige udgifts- 
og indtægtskategorier. 
 
 

001 Tilskud til lejere 

På grupperingen registreres udgifter til boligydelse, der gives som til-
skud, herunder tilskud og kompensation til beboere på plejehjem, der 
overføres til lejelovgivningen (ustøttede og private plejeboliger). Endvi-
dere registreres boligydelse til personer i kollektive bofællesskaber, 
hvor samtlige personer er lejere. 

 
002 Lån til lejere af én og tofamilieshuse 

  Her konteres lån til lejere af én og tofamilieshuse 

 

003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.  

Tilskud inkl. lån til personer i øvrige kollektive bofællesskaber registre-
res på gruppering 003. Afgørende for registreringen af boligydelsen til 
kollektive bofællesskaber er således, hvorvidt boligydelsen ydes som 
tilskud eller som tilskud og lån. 
 

  005    Tilskud til lejebetaling i ældreboliger 

   Her konteres tilskud til lejebetaling i ældreboliger 

 
  006 Boligydelse som tilskud til lejere i friplejeboliger 

   Her konteres boligydelse ydet til lejere i boliger i  friplejeboliger. 

 
  091 Efterreguleringer 
   Her konteres efterreguleringer. 

 
  093 Tilbagebetaling af lån og renter 

   Ved betaling af afdrag og renter krediteres gruppering 093. 

Ved tilbagebetaling af lån debiteres gruppering 002 eller 003. Senest i forbindelse med 
regnskabsafslutningen foretages en registrering over status af den afdragspligtige del 
med en debitering på funktion 9.32.25 og en kreditering på balancekonto 9.75.99. Ved 
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betaling af afdrag og renter krediteres gruppering 093. Senest i forbindelse med regn-
skabsafslutningen krediteres afdraget funktion 9.32.25 og debiteres balancekonto 
9.75.99. Kontrollen med tilbagebetaling af låneandelen kan også ske over funktionerne 
8.38.37 og 8.48.49, men indbetaling skal dog også i dette tilfælde ske på gruppering 
093, så refusionsbeløbet som følge heraf reguleres tilsvarende. 
 
 
5.57.77 Boligsikring – kommunal medfinansiering 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende boligsikring, jf. lov om 
individuel boligstøtte 
. 
Det bemærkes, at boligsikring i forbindelse med byfornyelse registreres på denne funk-
tion, og ikke på funktion 0.25.15. 
 
Fra 1. marts 2013 overgår myndighedsopgaverne til Udbetaling Danmark. Der vil være 
åbent for afregning af refusioner gennem 2013, hvorefter kontoen skal vise kommuner-
nes finansieringsbidrag til boligsikringen. 
 
Der er autoriseret en række driftsgrupperinger til registrering af de forskellige udgifts- 
og indtægtskategorier. 
 

001 Boligsikring som lån  
Her registreres udgifter til boligsikringslån i ejerboliger for førtidspensi-
onister m.fl., modtagere af døgnhjælp efter § 96 i lov om social service 
og stærkt bevægelseshæmmede. 

 
  002 Boligsikring til byfornyelse m.v. for lejere og huslejetilskud  
   efter § 29 b 

Her registreres foruden boligsikring til byfornyelse m.v. for lejere  -
huslejetilskud til nedbringelse af lejen for visse lejere efter § 29 b i lov 
om individuel boligstøtte. Indfasingsstøtte i forbindelse med byfornyel-
se, jf. § 15 i byfornyelsesloven skal også registreres på gruppering 002. 

 
  003 Boligsikring som tilskud og lån  

Her registreres udgifter til boligsikring i andelsboliger for førtidspensio-
nister m.fl., modtagere af døgnhjælp efter § 96 i lov om social service 
og stærkt bevægelseshæmmede. 
 
Registreringen af boligsikring til personer i kollektive bofællesskaber, 
hvor samtlige beboere er lejere, foretages på gruppering 006. Dvs. af-
gørende for registreringen af boligsikringen til kollektive bofællesskaber 
er, hvorvidt boligsikringen ydes som tilskud eller som tilskud/ lån. 

 
  005  Boligsikring som tilskud 

Her registreres udgifter til boligsikring som tilskud for førtidspensionister 
m.fl. 

 
006 Almindelig boligsikring  

Her registreres boligsikring, almindelig tilskud, tilskud til personer i kol-
lektive boligselskaber, hvor alle beboere er lejere, og tilskud og kom-
pensation til beboere på plejehjem, der overføres til lejelovgivningen 
(ustøttede og private plejeboliger) 

 
  007 Boligsikring til byfornyelse m.v. for andelshavere m.fl. 
   Her registreres boligsikring til byfornyelse m.v. for andelshavere m.fl. 
 
  008 Tilskud til erhvervslejere 
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   Her registreres boligsikring til erhvervslejere. 
 
 009 Boligsikring som tilskud til lejere i friplejeboliger 
  Her konteres boligsikring ydet til lejere i friplejeboliger. 
 
 010 Boligsikring efter særligt behov uden refusion 

Her konteres den del af boligsikringen, der ydes efter de særlige regler 
i lov om individuel boligstøtte § 14, stk. 6 til personer med særlige fysi-
ske eller psykiske behov. Der ydes ikke refusion for disse udgifter. 
Efterreguleringer foretages på gruppering 092. 
  

  091 Efterregulering 
   Her konteres efterreguleringer, jf. også gruppering 092. 
 
  092 Efterregulering af boligsikring efter særligt behov uden refusion-

Her konteres efterreguleringer af den del af boligsikringen, der ydes ef-
ter de særlige regler i lov om individuel boligstøtte § 14, stk. 6 til perso-
ner med særlige fysiske eller psykiske behov. Der ydes ikke refusion 
for disse udgifter. 

 
  093 Tilbagebetaling af lån og renter  
   Ved betaling af renter og afdrag krediteres gruppering 093. 
 
På gruppering 001 Boligsikring som lån registreres udgifter til boligsikring i ejerboliger 
for førtidspensionister m.fl., modtagere af døgnhjælp efter § 96 i lov om social service 
og stærkt bevægelseshæmmede. 
 
På gruppering 002 Boligsikring til byfornyelse m.v. registreres foruden boligsikring til 
byfornyelse m.v. for lejere også eventuel indfasingsstøtte ydet i forbindelse med byfor-
nyelse, jf. § 15 i byfonyelsesloven. 
 
På gruppering 003 Boligsikring som tilskud og lån registreres udgifter til boligsikring i 
andelsboliger for førtidspensionister m.fl., modtagere af døgnhjælp efter § 96 i lov om 
social service og stærkt bevægelseshæmmede. 
 
Det bemærkes, at registreringen af boligsikring til personer i kollektive bofællesskaber, 
hvor samtlige beboere er lejere, foretages på gruppering 006. Dvs. afgørende for hvor 
registreringen af boligsikringen til kollektive bofællesskaber sker, er hvorvidt boligsikrin-
gen ydes som tilskud eller som en kombination af tilskud og lån. 
 
På gruppering 005 Boligsikring som tilskud registreres udgifter til boligsikring som til-
skud for førtidspensionister m.fl. 
 
På gruppering 006 Almindelig boligsikring registreres boligsikring, almindelig tilskud, 
tilskud til personer i kollektive boligselskaber, hvor alle beboere er lejere, og tilskud og 
kompensation til beboere på plejehjem, der overføres til lejelovgivningen (ustøttede og 
private plejeboliger) 
 
Vedrørende gruppering 093 – tilbagebetaling af lån og renter: 
Ved udbetaling af lån debiteres gruppering 001 og 003. Senest i forbindelse med regn-
skabsafslutningen foretages en registrering over status af den afdragspligtige del med 
en debitering på funktion 9.32.25 og en kreditering på balancekonto 9.75.99. Ved beta-
ling af renter og afdrag krediteres gruppering 093. Senest i forbindelse med regnskabs-
afslutningen krediteres afdraget funktion 9.32.25 og debiteres 9.75.99. Kontrollen med 
tilbagebetalingen af låneandelen kan også ske over funktionerne 8.38.37 og 8.48.49, 
men indbetaling skal også i dette tilfælde ske på gruppering 093, så refusionsbeløbet 
som følge heraf reguleres tilsvarende. 
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5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 
På denne funktion registreres udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikre-
de, hvortil kommunen i 2010 bidrog til finansieringen med 25 eller 50 pct. af udgifterne, 
jf. §82a i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Fra 1. januar 2011 registreres udgifter 
vedrørende arbejdsløshedsdagpenge med 50, 70 eller 100 pct. medfinansiering, jf. § 
82a i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. 
Kommunens bidrag til finansiering af udgifterne til dagpenge registreres på art 4.6 Beta-
linger til staten. 
 
 001 Dagpenge i aktive perioder i 2010, 25 pct. kommunalt bidrag 

Her registreres kommunens medfinansieringsbidrag for 2010 i henhold til måned-
lige opgørelser fra centralt hold for så vidt angår kommunens bidrag på 25 pct. 
Udgifterne vedrører arbejdsløshedsdagpenge under aktivering i 2010 udbetalt af 
arbejdsløshedskasserne, jf. §82a, stk. 3, 1. pkt., i lov om arbejdsløshedsforsik-
ring mv. 

 
 002 Dagpenge i passive perioder i 2010, 50 pct. kommunalt bidrag 

Her registreres kommunens medfinansieringsbidrag for 2010 i henhold til måned-
lige opgørelser fra centralt hold for så vidt angår kommunens bidrag på 50 pct. 
Udgifterne vedrører arbejdsløshedsdagpenge uden aktivering udbetalt af ar-
bejdsløshedskasserne, jf. 82a, stk.3, 2. pkt. i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. 

 
 003 Dagpenge ved manglende rettidighed, fuld kommunal finansiering 

Her registreres kommunens medfinansieringsbidrag i henhold til månedlige op-
gørelser fra centralt hold for så vidt angår kommunens bidrag på 100 pct. Udgif-
terne vedrører arbejdsløshedsdagpenge under aktivering ved manglende retti-
dighed, jf. §82a, stk. 3, 3. pkt., i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., der træder i 
kraft den 3. januar 2011. Grupperingen anvendes i 2013 og 2014 alene til af-
løbsudgifter, som følge af suspensionen af strafrefusionen med 100 pct. kommu-
nal medfinansiering fra og med uge 1 i 2013 til og med uge 52 i 2014. 

 
 004 Berigtigelser 

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende efterreguleringer af udbetalte  
gruppering 005. 

 
005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede le-
dige efter § 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 109 i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats 
Her konteres kommunens medfinansiering af 50 pct. af statens udgifter til befor-
dringsgodtgørelse efter § 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelses-indsats, jf. § 
109, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. A-kasserne udbetaler befordrings-
godtgørelse til forsikrede ledige, der deltager i vejledning og opkvalificering, seks 
ugers selvvalgt uddannelse, virksomhedspraktik eller som ansættes med løntil-
skud hos offentlige arbejdsgivere. 

 
 006 Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag 

Her registreres kommunens medfinansieringsbidrag på 50 pct. i aktive perioder i 
henhold til månedlige opgørelser. Udgifterne vedrører arbejdsløshedsdagpenge 
under aktivering udbetalt af arbejdsløshedskasserne, jf. § 82a, stk. 3, 2. pkt. i lov 
om arbejdsløshedsforsikring mv.
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 007 Dagpenge i aktive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag 

Her registreres kommunens medfinansieringsbidrag på 70 pct. i aktive perioder i 
henhold til månedlige opgørelser.. Udgifterne vedrører arbejdsløshedsdagpenge 
under aktivering udbetalt af arbejdsløshedskasserne, jf. § 82a, stk. 3, 1. pkt., i lov 
om arbejdsløshedsforsikring mv. 

 
 008 Dagpenge i passive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag 

Her registreres kommunens medfinansieringsbidrag på 70 pct. i passive perioder 
i henhold til månedlige opgørelser. Udgifterne vedrører arbejdsløshedsdagpenge 
under aktivering udbetalt af arbejdsløshedskasserne, jf. § 82a, stk. 3, 1. pkt., i lov 
om arbejdsløshedsforsikring mv. 
 
Udgifter til 70 pct. kommunal medfinansiering af dagpenge ved ikke-rettidige pe-
rioder registreres ligeledes på denne gruppering fra og med uge 1 i 2013 til og 
med uge 52 i 2014. 

 
009 Uddannelsesydelse under seks ugers selvvalgt uddannelse, 70 pct. 
kommunalt bidrag  
Her registreres kommunens medfinansieringsbidrag på 70 pct. i henhold til må-
nedlige opgørelser. Udgifterne vedrører arbejdsløshedsdagpenge under aktive-
ring udbetalt af arbejdsløshedskasserne, jf. § 82a, stk. 3, 1. pkt., i lov om arbejds-
løshedsforsikring mv. 

 
Grupperingen anvendes med virkning for budget 2013 alene til efterreguleringer 
vedrørende regnskaberne 2012, 2013 og 2014, da uddannelsesydelse med en 
overgangsordning er afskaffet med virkning fra den 5. marts 2012.  

 
5.57.79 Uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpenge-
ret 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med uddannelse og 
forsørgelse af ledige, hvis dagpengeperiode udløber i første halvår af 2013, jf. lov om 
uddannelsesordning til ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. 
 
Der er på funktion 5.57.79 autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
 001 Særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 pct. refusion 

Her registreres udgifter til særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 
pct. statsrefusion, jf. § 9 og § 23, stk. 3, 2. pkt., i lov om uddannelsesordning for 
ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. Indtægter i form af tilbagebetaling af 
særlig uddannelsesydelse udbetalt med 30 pct. refusion registreres også her. 

 
002 Særlig uddannelsesydelse under uddannelse med 50 pct. refusion 
Her registreres udgifter til særlig uddannelsesydelse under uddannelse med 50 
pct. statsrefusion, jf. § 9 og § 23, stk. 3, 1. pkt., i lov om uddannelsesordning for 
ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. Indtægter i form af tilbagebetaling af 
særlig uddannelsesydelse udbetalt med 50 pct. refusion registreres også her. 
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003 Driftsudgifter mv. ved uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt 
deres dagpengeret med 50 pct. refusion 
Her registreres driftsudgifter og -indtægter til uddannelse, dvs. køb af uddannelse 
og deltagerbetaling, i forbindelse med uddannelsesordningen for ledige, som har 
opbrugt deres dagpengeret, jf. § 4 i lov om uddannelsesordning for ledige, som 
har opbrugt deres dagpengeret.  Endvidere registreres udgifter til befordring samt 
transport efter § 5 i lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres 
dagpengeret.  
Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter, jf. § 23, stk. 2, i lov om ud-
dannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret.  
 
004 Løntilskud til ledige, der har opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. re-
fusion 
Her registreres udgifter til løntilskud til ledige, der har opbrugt deres dagpenge-
ret, jf. § 75 d i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Staten refunderer kommu-
nernes udgifter med 50 pct. 
 
091 Tilbagebetaling af særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 
pct. refusion. 
Her registreres indtægter fra tilbagebetaling af særlig uddannelsesydelse til ledi-
ge, som har opbrugt deres dagpengeret, og som ikke er i uddannelse efter § 19, 
jf. § 9 og § 23, stk. 3, 2 pkt. i lov om uddannelsesordning for ledige, som har op-
brugt deres dagpengeret. 
 
092 Tilbagebetaling af særlig uddannelsesydelse under uddannelse med 50 
pct. refusion 
Her registreres indtægter fra tilbagebetaling af særlig uddannelsesydelse til ledi-
ge, som har opbrugt deres dagpengeret, og som er i uddannelse efter § 19, jf. § 
9 og § 23, stk. 3, 1 pkt. i lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt 
deres dagpengeret. 

 
Der er endvidere autoriseret følgende grupperinger på dranst 2: 
 

001 Refusion af udgifter til særlig uddannelsesydelse i passive perioder 
med 30 pct. refusion, grp. 001 minus grp. 091 

 
002 Refusion af udgifter til særlig uddannelsesydelse under uddannelse 
og til løntilskud med 50 pct. refusion, grp. 002 og 004 minus grp. 092 

 
003 Refusion af driftsudgifter mv. ved uddannelsesordningen for ledige, 
som har opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. refusion 

 
004 Berigtigelser 
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Der er under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger: 
 
  003 Berigtigelser 

  005 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud m.v. med 50 
pct. refusion (grp. 004, 008, 009, 012,101, 102 og 106) 

  006 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 35 
pct. refusion (grp. 092) 

  007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicap-
pede personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 
65 pct. refusion, jf. § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
(grp 013-017 og 111 og 112 minus grp. 113 og 114). 

  008  Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30
 pct. refusion (grp. 001, 010, 018, 019, 020 og 103, minus grp. 109) 

 
5.58.82 Ressourceforløb 
På funktionen registreres udgifter, der vedrører forsørgelse og aktivering af personer, 
der er visiteret til ressourceforløb efter kapitel 12 a i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats. Det omfatter personer der modtager ressourceforløbsydelse, dvs. målgruppe 11 i 
§ 2 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 
efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
På funktionen registreres forsørgelsesudgifterne til ressourceforløbsydelse efter kapitel 
6 a i lov om aktiv socialpolitik. Førtidspensionister under 40 år, der visiteres til et res-
sourceforløb, eller over 40 år der deltager i aktive tilbud, skal dog fortsætte på førtids-
pension/skånejob, og udgifter til førtidspension/skånejob skal ikke registreres her, selv 
om de deltager i ressourceforløb/aktive tilbud. 
 
På funktionen registreres udgifterne til aktivering i tilbud efter kapitel 10-12 samt følge-
udgifter til befordringsgodtgørelse og hjælpemidler til personer i ressourceforløb, her-
under også vedrørende førtidspensionister i ressourceforløb/aktive tilbud efter kapitel 
10-11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
På funktionen registreres derfor også udgifter til løntilskud vedrørende målgruppe § 2, 
nr. 11. Også ved kommunale løntilskudsjobs til disse personer er det alene udgiften til 
løntilskud der registreres på denne funktion. Lønudgiften registreres under de kommu-
nale virksomheder, institutioner og forvaltninger, hvor personerne er ansat; på de sam-
me funktioner indtægtsføres endvidere løntilskuddet.    
 
Udgifter til mentorfunktionen i forbindelse med ressourceforløb registreres fra 2014 på 
denne funktion. 
 
Der er autoriseret følgende grupperinger på funktionen: 
 
  001 30 pct. refusion ressourceforløbsydelse, passiv/aktiv) 

   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, og som 
ikke er i tilbud, eller som er i tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 2 (øvrig vejled-
ning og opkvalificering), i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Staten 
yder 30 pct. refusion af kommunens udgifter.
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 008 Løntilskud 50 pct. refusion, ressourceforløb  

   Grupperingen anvendes til udgifter til løntilskud efter § 51 i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der er visiteret til et ressource-
forløb efter kapitel 12 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (mål-
gruppe 11 i § 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). Løntilskud 
ydes i forbindelse med ansættelse hos en offentlig eller privat arbejds-
giver, jf. § 51, § 63 og § 64, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats. Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter. 

   Udgifter til løntilskud til skånejob til førtidspensionister registreres fort-
sat på funktion 5.58.81. gruppering 008 Løntilskud til personer i løntil-
skudsstillinger efter § 51 i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats (tidligere skånejob). 

 009  Udgifter til mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats § 31 b-31 f  

Her registreres udgifter til mentorfunktion, der gives med henblik på, at 
personer i ressourceforløb kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, 
ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse.  
 
Udgiften dækker frikøb af en medarbejder hos en arbejdsgiver eller på 
en uddannelsesinstitution, eller som honorar til en ekstern konsulent, 
samt udgifter til køb af uddannelse til de medarbejdere, der varetager 
mentorfunktioner, jf. § 31 e, stk. 1. Udgifterne refunderes af staten med 
50 pct., jf. § 120. 
 
Udgifter til mentorfunktion efter LAB § 31e, stk. 2, 2. punktum konteres 
på gruppering 010.  
 
I 2013 konteres udgifter til mentorstøtte for personer i ressourceforløb 
på funktion 5.68.98. 

 

 010 Udgifter til mentor for flere personer med 50 pct. refusion, jf. lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f (§ 31 e, stk. 2, 2. 
punktum) 

 Her registreres udgifter til mentorfunktion, der gives med henblik på, at 
personer i ressourceforløb kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, 
ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse.  
 
På denne gruppering registreres mentorudgifter tildelt efter LAB § 31 e, 
stk. 2, 2. punktum (mentorstøtte pr. plads ved aftale om mentorfunktion 
for flere personer). 
 
Udgifterne dækker frikøb af en medarbejder hos en arbejdsgiver eller 
på en uddannelsesinstitution, eller som honorar til en ekstern konsulent 
samt udgifter til køb af uddannelse til de medarbejdere, der varetager 
mentorfunktioner, jf. 31 e, stk. 1. Udgifterne refunderes af staten med 
50 pct., jf. § 120. 
 
 
I 2013 konteres udgifter til mentorstøtte for personer i ressourceforløb 
på funktion 5.68.98. 
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 091  Tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse 30 pct. refusion 

    Her registreres indtægter fra tilbagebetaling efter § 69 i i lov om aktiv 
socialpolitik af forsørgelsesudgifter efter § 68 i lov om aktiv socialpolitik 
til ressourceforløbsydelse til personer, der er visiteret til et ressourcefor-
løb efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som ikke 
er i tilbud, eller som er i tilbud efter § 32, stk.1 nr. 2 (øvrig vejledning og 
opkvalificering) i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 

 092  Tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse 50 pct. refusion   

   Her registreres indtægter fra tilbagebetaling efter § 69 i i lov om aktiv 
socialpolitik af forsørgelsesudgifter efter § 68 i lov om aktiv socialpolitik 
til ressourceforløbsydelse til personer, der er visiteret til et ressourcefor-
løb efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som er i 
tilbud i virksomhedspraktik efter kapitel 11 eller i tilbud efter § 32, stk. 1, 
nr. 1 (ordinær uddannelse), i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.   

 

Der er under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger: 
 
 001  Refusion af udgifter 30 pct. refusion minus grp. 091  

 002  Refusion af udgifter 50 pct. refusion minus grp. 092 

 003  Berigtigelser 
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ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)  
5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 

Dette funktionsområde anvendes til registrering af driftsudgifter og -indtægter vedrø-
rende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden 
aktør, der refunderes efter § 118 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Udgifterne, 
der er refusionsberettigende, registreres under ét fælles driftsloft, der omfatter aktive-
ring af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og starthjælp, revaliderings-
ydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse samt selvforsørgende og deltagere i seks 
ugers selvvalgt uddannelse. Staten refunderer 50 pct. af driftsudgifterne til aktivering 
samt til udgifter til deltagerbetaling til deltagere i uddannelsestilbud inden for det fælles 
driftsloft. De omtalte målgrupper refererer til målgrupperne i § 2 i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats. Udgifter, der ikke er refusionsberettigende, jf. § 118, stk. 2 og 3, i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, registreres på en særskilt gruppering 013 og 
014. 

Indtægter, som jobcentret får i tilfælde af, at en offentlig arbejdsgiver ikke opfylder 
kvoten for løntilskudspladser og ikke rettidigt kan stille en løntilskudsplads til rådighed 
efter at være anmodet herom, jf. § 56 i styringsloven, registreres på den relevante 
gruppering hvor udgiften til det alternative tilbud, som den ledige tilbydes i stedet, også 
registreres. 
 

   001  Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere 

    Grupperingen anvendes til driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 
32, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til ledige, der 
modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (mål-
gruppe 1), eller personer som får opkvalificering i forbindelse med an-
sættelse uden løntilskud, jf. § 99 i samme lov. 

    Som eksempler på uddannelser, der har hjemmel i lovgivning, kan på 
Undervisningsministeriets område nævnes AMU-kurser, SOSU-
uddannelser, erhvervsuddannelser samt korte, mellemlange og lange 
videregående uddannelser.  

    Som eksempler på uddannelser inden for andre ministeriers områder 
kan nævnes bachelor- og kandidatuddannelser, styrmandsuddannel-
sen, biblioteksassistentuddannelsen og arkitektuddannelsen. 

Grupperingen anvendes også til driftsudgifter til danskuddannelse efter 
"lov om danskuddannelse til voksne udlændinge", når det gives som 
tilbud efter kap. 10 i LAB, jf. § 40, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse om en 
aktiv beskæftigelsesindsats. Danskuddannelse efter lov om danskud-
dannelse kan gives som aktiveringstilbud efter LAB for personer, der er 
færdige med de 3 år, som integrationsprogrammet varer. Jobcenteret 
kan for disse beslutte, hvis de har behov for det, at de skal have under-
visning i dansk eller i dansk samfundsforståelse/ medborgerskab. 
Kommunen kan lave dette som en integreret del af et danskuddannel-
sesforløb efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge. 

Grupperingen anvendes endvidere til driftsudgifter, hvis danskuddan-
nelse gives som tilbud efter en af de uddannelser, der i øvrigt er omtalt 
i § 40 i bekendtgørelsen (det kunne være efter de forberedende ud-
dannelser, der er omtalt i § 40, stk. 2). Eller jobcentret kan give tilbud 
om danskuddannelse som et hf-kursus, så det også er omfattet af BAB 
§ 40, stk. 2, om forberedende uddannelser.
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  002  Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere 

     Grupperingen anvendes til øvrige driftsudgifter til vejledning og opkvali-
ficering efter § 32, stk. 1, nr. 2, fx særligt tilrettelagte projekter og ud-
dannelsesforløb, herunder praktik i uddannelsesforløbet og danskun-
dervisning, undervisningsmateriale efter §§ 76-77, udgifter til partner-
skabsaftaler efter § 81 a og opkvalificering efter § 99 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats til ledige, der modtager dagpenge efter lov om 
arbejdsløshedsforsikring m.v. (målgruppe 1), eller personer som får op-
kvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud, jf. § 99 i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

    Her registreres jobcentrenes udgifter til vejledning og opkvalificering af 
forsikrede ledige, jf. § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats. Der kan bl.a. være tale om særligt tilrettelagte uddannelses- og 
vejledningsforløb m.v.  Som eksempler på uddannelsesforløb kan 
nævnes et særligt AMU-kursus, som er skræddersyet til at kunne be-
nyttes som tilbud til ledige med henblik på fastlæggelse af beskæftigel-
sesmål, TAMU, produktionsskoler, Erhvervsfaglig grunduddannelse 
(EGU) eller ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU). 

   For forsikrede ledige kan der alene gives tilbud om vejledning og op-
kvalificering i op til i alt 6 uger, jf. § 34 i ovennævnte lov. I perioden 1. 
august 2009 til 1. august 2013 og 1. oktober 2013 til 31. december 
2013 er der et forsøg, hvor varighedsbegrænsningen på 6 uger for til-
bud om vejledning og opkvalificering ophæves for personer uden en 
kompetencegivende uddannelse eller med en forældet uddannelse, jf. 
bekendtgørelsen om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og sty-
ringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats og lov om sygedagpenge. 

 
   Kommunen kan afholde udgifter til undervisningsmateriale i forbindelse 

med deltagelse i vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller 
ansættelse med løntilskud, jf. §§ 76 og 77 i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats (udgifter til øvrige hjælpemidler skal registreres på funk-
tion 5.68.91.006).  

   
  Såfremt jobcentret har indgået partnerskabsaftale med en virksomhed, 

kan kommunen afholde udgifterne til virksomhedens faktiske afholdte 
udgifter til vejledning og opkvalificering af forsikrede ledige samt admi-
nistration, jf. § 81a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 
  Der registreres for 2010 her udgifter til opkvalificering af personer uden 

løntilskud, jf. § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder 
udgifter til forsøget i perioden 1. august 2009 til 31. august 2013 og 1. 
oktober 2013 til 31. december 2013, hvor betingelserne for tilskud for-
enkles for faglærte og ufaglærte samt ledige med en forældet uddan-
nelse og udvides for unge, jf. bekendtgørelsen om forsøgsordninger ef-
ter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesind-
sats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge.  

     

Denne gruppering anvendes også til driftsudgifter til danskuddannelse, 
hvis der er tale om et særligt tilrettelagt forløb for ledige i dansk, som 
ikke falder ind under § 40 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelses-
indsats.



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     4.5.9 - side  3 
  
Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 
  
  003  Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere 

og selvforsørgende 

    Grupperingen anvendes til driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 
32, stk. 1, nr. 1, og § 32 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til 
personer, der modtager kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik 
alene på grund af ledighed (jobparate, målgruppe 2), eller ikke alene på 
grund af ledighed (aktivitetsparate, målgruppe 3), personer der ikke er i 
beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage of-
fentlig hjælp til forsørgelse (målgruppe 10), eller personer som får op-
kvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud. 

     Som eksempler på uddannelser kan nævnes AMU-kurser, SOSU-
uddannelser, erhvervsuddannelser samt korte, mellemlange og lange 
videregående uddannelser.  

For udgifter til danskuddannelse gælder samme regler, som beskrevet 
under gruppering 001. 

Ikke-refusionsberettigende udgifter, jf. § 118, stk. 2, i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats, registreres på gruppering 013. 

 

   004  Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsør-
gende 

    Grupperingen anvendes til registrering af øvrige driftsudgifter til vejled-
ning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, fx særligt tilrettelagte 
projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik i uddannelsesforløbet 
og danskundervisning, undervisningsmateriale efter §§ 76-77, udgifter 
til partnerskabsaftaler efter § 81 a og opkvalificering efter § 99 i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der modtager kontanthjælp 
efter lov om aktiv socialpolitik alene på grund af ledighed (jobklare, 
målgruppe 2), eller ikke alene på grund af ledighed (indsatsklare, mål-
gruppe 3), personer der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder 
betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse (målgruppe 
10), eller personer som får opkvalificering i forbindelse med ansættelse 
uden løntilskud.  

    Desuden registreres her udgifter til godtgørelse efter § 83 til personer, 
der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at 
modtage offentlig hjælp til forsørgelse (målgruppe 10). Det bemærkes, 
at udgifter til godtgørelse efter § 83 til kontanthjælpsmodtagere regi-
streres på funktion 5.57.75 gruppering 007.  

    Som eksempler på uddannelsesforløb kan nævnes et særligt AMU-
kursus, som er skræddersyet til at kunne benyttes som tilbud til ledige 
med henblik på fastlæggelse af beskæftigelsesmål, TAMU, produkti-
onsskoler, Erhvervsfaglig grunduddannelse (EGU). 

    Endvidere registres til indtægter vedrørende betaling for arbejde udført 
i private hjem m.v.   

    For udgifter til danskuddannelse gælder samme regler, som beskrevet 
under gruppering 002. 

Ikke-refusionsberettigende udgifter, jf. § 118, stk. 3, i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats, registreres på gruppering 014. 
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   005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/ forrevali-

dender 

    Grupperingen anvendes til driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 
32, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer 
med begrænsninger i arbejdsevnen, som er omfattet af kapitel 6 (Reva-
lidering) i lov om aktiv socialpolitik, bortset fra personer der er omfattet 
af § 2, nr. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (målgruppe 4), el-
ler som får opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud. 
Målgruppen omfatter både modtagere af revalideringsydelse og mod-
tagere af kontanthjælp under forrevalidering. 

    Som eksempler på uddannelser kan nævnes AMU-kurser, SOSU-
uddannelser, erhvervsuddannelser samt korte, mellemlange og lange 
videregående uddannelser f.x. bachelor- og kandidatuddannelser, 
styrmandsuddannelsen, biblioteksassistentuddannelsen og arkitektud-
dannelsen. 

    For udgifter til danskuddannelse gælder samme regler, som beskrevet 
under gruppering 001. 

   006  Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender 

     Grupperingen anvendes til øvrige driftsudgifter til vejledning og op-
kvaficering efter § 32, stk. 1, nr. 2, fx særligt tilrettelagte projekter og 
uddannelsesforløb, herunder praktik i uddannelsesforløbet og dansk-
undervisning, undervisningsmateriale efter §§ 76-77, udgifter til part-
nerskabsaftaler efter § 81 a og opkvalificering efter § 99 i lov om en ak-
tiv beskæftigelsesindsats til personer med begrænsninger i arbejdsev-
nen, som er omfattet af kapitel 6 (Revalidering) i lov om aktiv socialpoli-
tik, bortset fra personer der er omfattet af § 2, nr. 5, i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats (målgruppe 4), eller som får opkvalificering i for-
bindelse med ansættelse uden løntilskud. Målgruppen omfatter både 
modtagere af revalideringsydelse og modtagere af kontanthjælp under 
forrevalidering. 

     Uddannelsesforløbene kan omfatte arbejdsprøvning, erhvervsmodnen-
de eller afklarende aktiviteter, optræning og uddannelse samt til er-
hvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser samt job-
indslusningsprojekter. Forrevalidering omfatter aktiviteter, som revali-
denden gennemfører, før det erhvervsmæssige sigte er afklaret. Det er 
aktiviteter med et erhvervsmodnende eller afklarende sigte (jf. lov om 
aktiv socialpolitik § 46, stk. 1, 3. pkt.). Det drejer sig f.eks. om ophold 
på daghøjskole, højskole eller produktionsskole samt undervisning på 
9.-10. klasse, gymnasie- og HF-niveau mv. 

    Endvidere registreres her driftsudgifter i forbindelse med uddannelses-
aktiviteter efter aktivlovens § 12. Det drejer sig udgifter til de uddannel-
ser, som kontanthjælpsmodtagere med godkendelse af kommunalbe-
styrelsen kan deltage i som f.eks. folkeskolens 8.-10. klassetrin og HF-
enkeltfagsundervisning under 23 timer, jf. Arbejdsdirektoratets be-
kendtgørelse om uddannelsessøgendes ret til kontanthjælp og start-
hjælp efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde. 
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    For udgifter til danskuddannelse gælder samme regler, som beskrevet 
under gruppering 002. 

 

  007  Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtagere 

    Grupperingen anvendes til driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 
32, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der 
modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge (mål-
gruppe 5), eller som får opkvalificering i forbindelse med ansættelse 
uden løntilskud. Ved delvist raskmeldte skal alle driftsudgifter under 
driftsloft registreres på gruppering 007 og ikke på 008, jf. sygedagpen-
gelovens § 62, stk. 4 og 5. 

    For udgifter til danskuddannelse gælder samme regler, som beskrevet 
under gruppering 001. 

 

  008  Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere 

     Grupperingen anvendes til øvrige driftsudgifter til vejledning og opkvali-
ficering efter § 32, stk. 1, nr. 2, undervisningsmateriale efter §§ 76-77, 
udgifter til partnerskabsaftaler efter § 81 a og opkvalificering efter § 99 i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der modtager dag-
penge under sygdom efter lov om sygedagpenge (målgruppe 5), eller 
som får opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud. 

    For udgifter til danskuddannelse gælder samme regler, som beskrevet 
under gruppering 002. 

 

   009  Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere 

     Grupperingen anvendes til øvrige driftsudgifter til vejledning og opkvali-
ficering efter § 32, stk. 1, nr. 2, fx særligt tilrettelagte projekter og ud-
dannelsesforløb, herunder praktik i uddannelsesforløbet og danskun-
dervisning, undervisningsmateriale efter §§ 76-77, seks ugers selvvalgt 
uddannelse efter § 73 b og opkvalificering efter § 99 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats til personer med varige begrænsninger i ar-
bejdsevnen, der ikke modtager førtidspension efter lov om social pen-
sion eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig 
førtidspension m.v., (målgruppe 7), og som modtager ledighedsydelse 
eller særlig ydelse efter §§ 74 og 74 i efter lov om en aktiv socialpolitik. 

    For udgifter til danskuddannelse gælder samme regler, som beskrevet 
under gruppering 002. 

 

   010  Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse 

     Grupperingen anvendes til driftsudgifter til vejledning og opkvalificering 
efter § 32, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til 
personer, der deltager i seks ugers selvvalgt uddannelse efter kapitel 8 
a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
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    011  Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmod-

tagere 

    Grupperingen anvendes til driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 
32, stk. 1, nr. 1, og § 32 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til 
personer, der modtager uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpoli-
tik, og som er uddannelsesparate (målgruppe 12), eller som er aktivi-
tetsparate (målgruppe 13), eller personer som får opkvalificering i for-
bindelse med ansættelse uden løntilskud. 

     Som eksempler på uddannelser kan nævnes AMU-kurser, SOSU-
uddannelser, erhvervsuddannelser samt korte, mellemlange og lange 
videregående uddannelser.  

For udgifter til danskuddannelse gælder samme regler, som beskrevet 
under gruppering 001. 

Ikke-refusionsberettigende udgifter, jf. § 118, stk. 2, i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats, registreres på gruppering 013. 

 

   012  Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere 

    Grupperingen anvendes til registrering af øvrige driftsudgifter til vejled-
ning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, fx særligt tilrettelagte 
projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik i uddannelsesforløbet 
og danskundervisning, undervisningsmateriale efter §§ 76-77, udgifter 
til partnerskabsaftaler efter § 81 a og opkvalificering efter § 99 i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der modtager uddannel-
seshjælp efter lov om aktiv socialpolitik (uddannelsesparate i målgrup-
pe 12 eller aktivitetsparate i målgruppe 13), eller personer som får op-
kvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud.  

    Desuden registreres her udgifter til godtgørelse efter § 83.  

    Som eksempler på uddannelsesforløb kan nævnes et særligt AMU-
kursus, som er skræddersyet til at kunne benyttes som tilbud til ledige 
med henblik på fastlæggelse af beskæftigelsesmål, TAMU, produkti-
onsskoler og Erhvervsfaglig grunduddannelse (EGU). 

    Endvidere registres  indtægter vedrørende betaling for arbejde udført i 
private hjem m.v.   

    For udgifter til danskuddannelse gælder samme regler, som beskrevet 
under gruppering 002. 

Ikke-refusionsberettigende udgifter, jf. § 118, stk. 3, i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats, registreres på gruppering 014. 

 

 013  Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til ordinær uddannelse 

    Grupperingen anvendes til registrering af de driftsudgifter til ordinær 
uddannelse efter § 32, stk. 1, nr. 1, som ikke er refusionsberettigende 
for jobparate kontanthjælpsmodtagere (målgruppe 2) og åbenlyst ud-
dannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere (del af målgruppe 12) i 
de første 9 måneder på hhv. kontanthjælp eller uddannelseshjælp, 

    bortset fra regne-, læse- og stavekurser og ordblindeundervisning.  
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 014  Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og 
opkvalificering 

    Grupperingen anvendes til registrering af de driftsudgifter til øvrig vej-
ledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, som ikke er refusi-
onsberettigende for jobparate kontanthjælpsmodtagere (målgruppe 2) 
og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere (del af 
målgruppe 12) i de første 24 måneder på hhv. kontanthjælp eller ud-
dannelseshjælp.       

   090 Indtægter fra tilbagebetalte driftsudgifter, der er udbetalt på et 
urigtigt grundlag 

  På denne gruppering registreres indtægter fra tilbagebetalte driftsudgif-
ter i forbindelse med aktivering, der er ydet  på et urigtigt grundlag jfr. 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 111 

  091 Tilskud vedrørende produktionsskoler  

    Grupperingen anvendes i tilfælde, hvor der i udgifter til produktionssko-
ler på gruppering 5.68.90, grp.004 indgår tilskud af forskellig art fx fra 
statslige puljer i udgiften til skoleopholdet. 

 

Der er under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger: 

   001  Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det fælles driftsloft, jf. § 
118, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

   003  Berigtigelser 

   020  Tilskud fra EU 

 

5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 

På funktionen registreres indtægter og udgifter vedrørende jobcentrenes beskæftigel-
sesindsats overfor forsikrede ledige fra 1. januar 2010. For udgifter vedrørende forsik-
rede ledige m.v. i 2009 eller før henvises til 5.68.94. For driftsudgifter til aktivering fra 
2011 henvises til 5.68.90 

Udgifter i forbindelse med administration af jobcentrene, herunder udgifter til admini-
strative medarbejdere, skal registreres på 6.45.53 Administration vedrørende jobcentre. 

 
Indtægter, som jobcentret får i tilfælde af, at en offentlig arbejdsgiver ikke opfylder kvo-
ten for løntilskudspladser og ikke rettidigt kan stille en løntilskudsplads til rådighed efter 
at være anmodet herom, jf. § 56 i styringsloven, registreres på den relevante gruppe-
ring hvor udgiften til det alternative tilbud, som den ledige tilbydes i stedet, også regi-
streres. 

 

På funktionen er der autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
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 006  Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 

pct. refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. §§ 76, 77, 82, stk. 
4, og 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

    Her registreres jobcentrenes udgifter til arbejdsredskaber og mindre 
arbejdspladsindretninger vedr. forsikrede ledige, jf. §§ 76 og 77 i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats (udgifter til undervisningsmateriale regi-
streres på funktion 5.68.90, gruppering 002). Jobcentret kan afholde 
udgifter til hjælpemidler i forbindelse med forsikrede lediges deltagelse i 
opkvalificering og vejledning, virksomhedspraktik eller ansættelse med 
løntilskud med henblik på at understøtte, at personer kan få og deltage 
i tilbuddet. 

    Der kan endvidere i medfør af lovens § 100 ydes tilskud til hjælpemidler 
i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger med 
henblik på at fremme, at personer opnår eller fastholder ansættelse 
uden løntilskud, eller at personen kan drive selvstændig virksomhed. 

Endelig kan jobcentret registrere driftsudgifter efter §§ 76-77 og 99 i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats i forbindelse med løntilskud for ny-
uddannede, der er medlem af en a-kasse og omfattet af § 2, nr. 8, fordi 
de på grund af et handicap har vanskeligt ved at få ordinær beskæfti-
gelse.  
 
Endelig registreres udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82, stk. 4 
til forsikrede ledige, hvor befordringsudgiften er en følge af en nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne.  

 

 007  Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refu-
sion, jf. §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv 
m.v. 

    Her registreres jobcentrenes udgifter til aflønning af personlig assi-
stance til fysisk eller psykisk handicappede i erhverv med det formål at 
give dem samme mulighed for erhvervsudøvelse, som personer uden 
handicap, jf. §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv 
m.v. 

 

 008  Personlig assistance til handicappede under efter- og videreud-
dannelse med 50 pct. refusion, jf. § 14 i lov om kompensation til 
handicappede i erhverv m.v. 

    Her registreres jobcentrenes udgifter til fysisk eller psykisk handicap-
pede lønmodtagere og selvstændig erhvervsdrivende, der udenfor 
normal arbejdstid deltager i almindelig efter- og videreuddannelse in-
denfor det pågældende erhverv, samt til visse grupper af ledige, jf. § 14 
i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 
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.  

 

 013  Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusi-
on , jf. § 98c – 98g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

Her registreres jobcentrenes udgifter til løntilskud ved uddannelsesafta-
ler for forsikrede og ikke-forsikrede ledige, jf. § 98c – 98g i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats. Arbejdsgivere har ret til tilskud, hvis vok-
senlærlingen er fyldt 25 år og ikke i forvejen har en erhvervsuddannel-
se – dette gælder dog ikke for personer, der har en forældet uddannel-
se, eller for personer der har været ledige i mindst 6/9 måneder, sva-
rende til regler for ret og pligt til første tilbud om aktivering. Uddannel-
sen skal kvalificere til beskæftigelse inden for områder, hvor der er go-
de eller rigtig gode jobmuligheder. Voksenlærlingeforløb på denne 
gruppering vedrører alene ledige personer. 

 

  014  Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. 
refusion, jf. § 98c – 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

    Her registreres jobcentrenes udgifter til løntilskud ved uddannelsesafta-
ler for beskæftigede, jf. § 98c – 98g i lov om en aktivbeskæftigelsesind-
sats. Arbejdsgivere har ret til tilskud, hvis voksenlærlingen er fyldt 25 år 
og ikke i forvejen har en erhvervsuddannelse – dette gælder dog 
 ikke for personer, der har en forældet uddannelse. Uddannelsen skal 
kvalificere til beskæftigelse inden for områder, hvor der er gode eller 
rigtig gode jobmuligheder. 

Voksenlærlingeforløb på denne gruppering vedrører alene beskæftige-
de personer. 

 

 016  Jobrotation med 100 pct. refusion – forenklet permanent ordning, 
jf. § 98a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats  

Her registreres jobcentrenes udgifter til jobrotationsydelse i forbindelse 
med beskæftigede, der deltager i uddannelse, jf. § 98a i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats. 

 

 017  Jobrotation med 100 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) – til 
særlige grupper med videregående uddannelse, jf. § 98a, stk. 4, i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats  

Hvis et jobcenter forudgående har fået en bevilling fra Arbejdsmar-
kedsstyrelsen, registreres her jobcentrenes indtægt fra statens tilskud 
samt udgifter til jobrotationsydelse i forbindelse med beskæftigede, der 
deltager i uddannelse, jf. § 98a, stk. 4, i Lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats. Der er her tale om en ordning med fokus på beskæftigede 
med en uddannelse. 
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 019  Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomhedslukninger 

for forsikrede og ikke-forsikrede personer jf. § 43 i styringsloven 

Her registreres jobcentrets driftsudgifter til initiativer vedr. større virk-
somhedslukninger, jf. § 43 i Styringsloven. Det vedrører udgifter til op-
kvalificering, jf. §§ 102 og 103 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, 
samt jobcentres driftsudgifter i forbindelse med udarbejdelse af planer 
for de afskedigede, informations- og vejledningsmøder, individuelle 
samtaler og udstationering af medarbejdere på indsatskontor på den 
pågældende virksomhed, som staten kan yde tilskud til. Kravene, til 
hvornår der foreligger større afskedigelser er i en forsøgsperiode fra 8. 
april 2009 til 31. december 2011 ændret, og desuden er der i en for-
søgsperiode fra 1. marts 2010 til 31. december 2011 indført mulighed 
for en supplerende indsats til nyledige efter opsigelsesperioden, jf. § 2 
og § 3 i bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for 
og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge. 

Endvidere registreres tilskud modtaget fra beskæftigelsesregionerne 
vedrørende ovenstående aktiviteter. 

Udgifter i forbindelse med alt anden administration af jobcentrene, 
herunder udgifter til administrative medarbejdere, skal registreres på 
6.45.53 Administration vedrørende jobcentre. 

 

   102  Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion – statslige og 
regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner, jf. § 51, stk. 1, 
i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

    Her registreres fra 2011 jobcentrenes udgifter vedr. løntilskud til statsli-
ge og regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner i forbindelse 
med ansættelse af forsikrede ledige, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats. For udgifter for 2010 henvises til gruppering 
009. 

    Kommunen kan hjemtage 50 procents refusion. Refusionen registreres 
på dranst 2 på gruppering 006. 

    Kommunernes udgifter til løntilskud til forsikrede ledige, der er ansat i 
kommunen med løntilskud, og den refusion, som staten yder af kom-
munens udgifter til løntilskud hertil, registreres fra 2011 på henholdsvis 
gruppering 106 (dranst 1) og 006 (dranst 2) på nærværende funktion.  

 
 103  Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion – private ar-

bejdsgivere, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
    Her registreres fra 2011 jobcentrenes udgifter til løntilskud til private ar-

bejdsgivere i forbindelse med ansættelse af forsikrede ledige, jf. § 51, 
stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

 
    Kommunen kan hjemtage 50 procents refusion. Refusionen registreres 

på dranst 2 på gruppering 006. 
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 104 Løntilskud med 50 pct. refusion – forsikrede ledige over 55 år i pri-
vate virksomheder, jf. §§ 67a-67c i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats 

   Her registreres fra 2011 jobcentrenes udgifter til løntilskud til private ar-
bejdsgivere i forbindelse med ansættelse af ledige over 55 år, jf. §§ 67 
a - 67 c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  

 
   Kommunen kan hjemtage 50 procents refusion. Refusionen registreres 

på dranst 2 på gruppering 006. 
 
 105   Løntilskud med 50 pct. refusion – forsikrede personer med handi-

cap, jf. § 15 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 
samt §§ 51 og 52 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

    Her registreres fra 2011 jobcentrenes udgifter til løntilskud for nyuddan-
nede, der er omfattet af § 2, nr. 8, der på grund af et handicap har van-
skeligt ved at få ordinær beskæftigelse, jf. § 15 i lov om kompensation 
til handicappede i erhverv m.v. samt jf. §§ 51 og 52 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats.  

 
    Kommunen kan hjemtage 50 procents refusion. Refusionen registreres 

på dranst 2 på gruppering 006. 
 
 106  Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion – kommunale 

arbejdsgivere, jf § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats 

    Her registreres fra 2011 de samlede bruttoudgifter til løntilskud i forbin-
delse med forsikrede lediges løntilskudsansættelse i en kommune, jf. § 
51 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  

 
    Kommunen kan hjemtage 50 procents refusion af disse bruttoudgifter. 

Refusionen registreres på dranst 2 på gruppering 006. 
 
    Ved ansættelse med løntilskud registreres alene udgiften til løntilskud 

på denne gruppering. Lønudgifter ved ansættelse i kommunale virk-
somheder, institutioner m.v. registreres på funktion 5.68.95, hvor også 
løntilskud til kommunale virksomheder, institutioner m.v. indtægtsføres. 

 

Der er desuden under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger: 

 001  Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledi-
ge og beskæftigede samt jobrotation med 100 pct. refusion (grp. 
013, 014 og 016 

 003  Berigtigelser 

 004  Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til 
handicappede med 50 pct. refusion (grp. 006, 007 og 008) 

 006  Refusion af udgifter til løntilskud med 50 pct. refusion (grp. 102-
106) fra 2011 
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5.68.95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt til-
bud 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende forsikrede ledige med 
løntilskud ansat i kommuner, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 51 og 55. Det 
bemærkes, at løn til personer med løntilskud registreres under art 1.  
 
Derudover registreres – for såvel forsikrede som ikke-forsikrede ledige - udgifter til al-
ternativt tilbud ved manglende overholdelse af kvote for løntilskudsstillinger, hvor kom-
munen er ansvarlig myndighed. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger, som gennemgås i det 
følgende:  

  001  Løn til forsikrede ledige med løntilskud (Lov om aktiv beskæfti-
gelsesindsats § 55) 

Her registreres lønudgifter til forsikrede ledige, som er ansat i kommu-
nen med løntilskud, jf. § 55 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

På denne gruppering indtægtsføres endvidere løntilskud til kommunale 
virksomheder, institutioner m.v., der er udgiftsført på funktion 5.68.91, 
under gruppering 106. 

     

020 Udgifter til alternativt tilbud ved manglende overholdelse af kvote 
for løntilskudsstillinger, kommunen som ansvarlig myndighed (§ 
56a i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigel-
sesindsats) 

Her registreres udgifter, som kommunen pådrager sig i det tilfælde, 
at kommunen ikke opfylder kvoten for løntilskudspladser og ikke retti-
digt kan stille en løntilskudsplads til rådighed til en ledig efter at være 
anmodet herom, jf. § 56a i lov om ansvaret for og styringen af den akti-
ve beskæftigelsesindsats. Grupperingen anvendes for såvel forsikrede 
ledige som ikke-forsikrede ledige.   

 
Endvidere er der på funktionen autoriseret en række refusionskonti, som gennemgås i 
det følgende: 
 

  003  Berigtigelser (Lov om aktiv en beskæftigelse § 110, stk. 5 og § 
111) 

  020  Tilskud fra EU 
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5.68.96 Servicejob 
På denne funktion registreres tilskud til personer ansat i servicejob, jf. lov om ophævel-
se af lov om servicejob. 
 
På funktionen registreres tilskud til ansættelse af personer i servicejob jf. lov om ophæ-
velse af lov om servicejob. Ved ansættelse af personer i servicejob udbetaler staten et 
tilskud, jf. lov om ophævelse af lov om servicejob. Der er under dranst 2 autoriseret en 
gruppering 004 til registrering af tilskuddet. 
 
Der er derudover yderligere på dranst 2 en autoriseret gruppering 003 Berigtigelser (jf. 
Lov om en aktiv beskæftigelsespolitik § 110, stk. 5 og § 111).  
 
5.68.97 Seniorjob for personer over 55 år 
Her registreres kommunens lønudgifter og tilskud til seniorjobs efter lov om seniorjobs. 
Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt 
har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, 
fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Staten yder et tilskud til kom 
munens seniorjobs på 110.000 kr. i 2006 p/l. pr. ansat helårsperson. Kommunen udbe-
taler desuden kompensation til borgere, der opfylder betingelserne for ansættelse i 
seniorjob, men som ikke har fået ansættelse indenfor lovens nærmere angivne frister. 
Udgifter til hjælpemidler (arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning) til personer i 
seniorjob efter § 100 i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik konteres på funktion 
5.57.75, gruppering 012 Hjælp til opkvalificering og hjælpemidler, med 50 pct. refusion 
(lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 99 og 100). 
 
På funktionen er autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
  001 Løn til personer i seniorjob 

   Her registreres lønudgifter til personer i seniorjob 
 
  002 Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjobs 

Her registreres kommunens udgifter til kompensation til personer, der 
ikke har fået ansættelse i seniorjob indenfor de fastsatte frister jf. lov 
om senior job § 8 

 
Under dranst 2 er autoriseret følgende grupperinger: 
 
  002 Tilskud til kommunale seniorjob 

Her registreres de modtagne statstilskud til kommunens seniorjobs. 
 
 003 Berigtigelser vedr. seniorjob 

Her registres berigtigelser i forbindelse med opgørelse af tilskud til se-
niorjobs. 

 
5.68.98 Beskæftigelsesordninger 
Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæfti-
gelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til mentor, jobpræmie til 
enlige forsørgere , jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed mv. 
Herunder lønudgifter ved løntilskudsjob i kommunale virksomheder. 

 
Det bemærkes, at driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats for kontant-
hjælpsmodtagere, selvforsørgende, revalidender, sygedagpenge- og ledigheds 
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ydelsesmodtagere, dagpengemodtagere samt deltagere i 6 ugers selvvalgt uddannelse 
registreres på funktion 5.68.90. Det bemærkes endvidere, at øvrige udgifter til beskæf-
tigelsesindsatsen vedrørende ledige dagpengemodtagere registreres på funktion 
5.68.93/5.68.9491, og at udgifter til forsørgelse til personer omfattet af lov om aktiv 
beskæftigelsesindsats i form af kontanthjælp, løntilskud og godtgørelse til kontant-
hjælpsmodtagere i tilbud efter kapitel 10-12 registreres på funktion 5.57.75 

 
Det bemærkes, at lønudgifter ved ansættelse med løntilskud i kommunale virksomhe-
der eller godtgørelse forbundet med udsatte unges virksomhedspraktik, registreres 
under art 5.2. Lønudgifter til projektledere m.v. registreres under art 1. 
 
Det bemærkes, at med virkning fra budget 2010 (ikrafttræden 1. januar 2010) konteres 
udgifter til mentorordning for ikke forsikrede ledige, forsikrede ledige, modtagere af 
sygedagpenge, modtagere af ledighedsydelse samt beskæftigede på gruppering 012. 
 
Det bemærkes, at der med virkning fra 1. januar 2014 konteres udgifter til mentorord-
ning for personer i ressourceforløb på funktion 5.58.82 gruppering 009 og 010.  Det 
bemærkes endvidere, at mentorudgifter for arbejdsløshedsdagpengemodtagere og 
jobklare kontanthjælpsmodtagere samt beskæftigede ikke længere er refusionsberetti-
gede og at udgifter til mentorstøtte til disse personer konteres på gruppering 019.  
 
Det bemærkes endvidere, at løn til beskæftigelseskonsulenter registreres på funktion 
6.45.53 Administration vedrørende jobcentre. Det bemærkes desuden, at administrative 
udgifter til andre aktører registreres på funktion 6.45.53 Administration vedrørende job-
centre.  
 
På funktionen er autoriseret en række driftsgrupperinger, som gennemgås i det følgen-
de. 
 
  003  Godtgørelse og aktivitetsdusør til særligt udsatte unge under 18 

år (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 75 b og c) 

Her registreres udgifter til kommunens godtgørelse til særlig udsatte 
unge under 18 år, der deltager i virksomhedspraktik efter § 75 c i lov 
om aktiv beskæftigelsesindsats. Endvidere registreres her udgifter til 
kommunens aktivitetsdusør til særlig udsatte unge under 18 år, der del-
tager i tilbud efter kapitel 10 og 11 i perioden fra 1. januar 2014 til 1. ja-
nuar 2017, jf. § 75 b, stk. 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 
  009 Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælps-

modtagere og selvforsørgende med løntilskud i kommunale virk-
somheder m.v. (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55) 

Her registreres lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannel-
seshjælpsmodtagere samt selvforsørgende i kommunale virksomheder 
m.v., jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55. På denne gruppe-
ring indtægtsføres endvidere løntilskud til kommunale virksomheder, 
der er udgiftsført på funktion 5.57.75 under gruppering 011.  

 
  010 Tilskud til befordring til arbejdssøgende og andre særlige aktivite-

ter efter § 7 i LAB 
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    Her registreres jobcentrenes udgifter til befordringsgodtgørelse til ar-

bejdssøgende i forbindelse med jobsøgning, til informationsaktiviteter 
og andre særlige aktiviteter, som medvirker til at finde arbejde og ar-
bejdskraft efter § 7 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Udgifterne 
finansieres fuldt ud af kommunen, jf. § 117 i LAB. 

 
  011  Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontant- og uddannelses-

hjælpsmodtagere, selvforsørgende og enlige forsørgeres studie-
start med 50 pct. refusion efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats 
§§ 75 a, 76 og 77 og lov om aktiv socialpolitik § 34 a. 

Her registreres udgifter til hjælpemidler (arbejdsredskaber og arbejds-
pladsindretning) til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, der del-
tager i tilbud efter kapitel 10-12, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats §§ 76 og 77. Desuden registreres her udgifter til hjælpemidler efter 
§§ 76 og 77 til selvforsørgende, jf. § 75 a i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats. Udgifterne refunderes af staten med 50 pct. jfr. lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats § 120, stk. 1. Endvidere registreres udgifter 
til særlig støtte til undervisningsmidler til enlige forsørgeres studiestart, 
jf. lov om aktiv socialpolitik § 34 a, samt evt. tilbagebetaling af støtte, 
der er modtaget uberettiget på grund af afbrudt uddannelse. 
 

 
  012  Udgifter til mentor med 50 pct. refusion , jf. lov om en aktiv be-

skæftigelsesindsats § 31 b-31 f 

Her registreres udgifter til mentorfunktion, der gives med henblik på at 
aktivitetsparate, kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmod-
tagere, modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse samt 15-17 
årige der deltager i tilbud efter kapitel 10-11 kan opnå eller fastholde 
aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordi-
nær ansættelse. 
 
Udgiften dækker frikøb af en medarbejder hos en arbejdsgiver eller på 
en uddannelsesinstitution, eller som honorar til en ekstern konsulent, 
samt udgifter til køb af uddannelse til de medarbejdere, der varetager 
mentorfunktioner jf. §31 e, stk. 1. Udgifterne refunderes af staten med 
50 pct. indenfor et loft, jf. § 121b. 
 
Udgifter til mentorfunktion efter LAB § 31 e, stk. 2, 2. punktum registre-
res på gruppering 017.  
 
Fra 1. januar 2014 registreres udgifter til mentorstøtte for personer i 
ressourceforløb på funktion 5.58.82. 
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  015 Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige (lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats § 75b)  

Her registreres udgifter til vejledning og opkvalificering efter kapitel 10 
til unge 15-17-årige, jf. § 75 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
Endvidere registreres her udgifter til hjælpemidler efter §§ 76-77 i LAB 
og til godtgørelse efter § 83 til de unge i forbindelse med tilbud efter 
kapitel 10 og 11, herunder til særligt udsatte unge i virksomhedspraktik 
(jf. § 76 c). 
 
Det bemærkes, at udgifter til mentor til unge 15-17-årige registreres på 
gruppering 012. 

 

017 Udgifter til mentor for flere personer med 50 pct. refusion, jf. lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f (§ 31 e, stk. 2, 2. 
punktum) 

 Her registreres udgifter til mentorfunktion der gives med henblik på at 
aktivitetsparate, kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpmodtage-
re, modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse samt 15-17-årige, 
der deltager i tilbud efter kapitel 10-11 kan opnå eller fastholde aktivite-
ter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær an-
sættelse.  

På denne konto registreres mentorudgifter tildelt efter LAB § 31e, stk. 
2, 2. punktum (mentorstøtte pr. plads ved aftale om mentorfunktion for 
flere personer). 
 
Udgifterne dækker frikøb af en medarbejder hos en arbejdsgiver eller 
på en uddannelsesinstitution, eller som honorar til en ekstern konsu-
lent, jf. § 80 samt udgifter til køb af uddannelse til de medarbejdere, der 
varetager mentorfunktioner, jf. § 31e, stk. 1. Udgifterne refunderes af 
staten med 50 pct. indenfor et loft, jf. § 121b. 
 
  Fra 1. januar 2014 registreres udgifter til mentorstøtte for personer i 
ressourceforløb på funktion 5.58.82. 
 

  018 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov givet 
som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats  

   Her registreres her udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særli-
ge behov efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige be-
hov, hvor uddannelsen er givet som tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 2 i Lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der ydes ikke statslig refusion af 
udgifterne til uddannelse, jf. § 5 b i lov om ungdomsuddannelse for un-
ge med særlige behov. 

 
   Det bemærkes, at udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særli-

ge behov for andre personer registreres på funktion 3.30.46 Ungdoms-
uddannelse for unge med særlige behov. 

  
   Grupperingen kan udelukkende anvendes pr. 1. august 2013. 
 
  019 Ikke-refusionsberettigende udgifter til mentor 

   Grupperingen anvendes til registrering af ikke refusionsberettigede 
mentorudgifter. 
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090 Jobpræmie til enlige forsørgere med 100 pct. refusion, jf. § 2 i lov 
om toårig forsøgsordning om jobpræmie til enlige forsørgere. 

   Her registreres udgifter og indtægter vedrørende jobpræmie til enlige 
forsørgere, jf. lov om 2 årig forsøgsordning om jobpræmie til enlige for-
sørgere § 2. Der ydes 100 pct. refusion til kommunens udgifter til ord-
ningen. 

091 Tilbagebetaling af uretmæssigt modtaget jobpræmie 

 På denne gruppering registreres tilbagebetalinger af jobpræmier til en-
lige forsørgere og kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed, 
som modtageren har fået udbetalt uretmæssigt. 

   
095 Jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed 

m.v. 
 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende jobpræmie til kontant-

hjælpsmodtagere, jf. § 2 i Lov om en 2-årig forsøgsordning om job-
præmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v. Der 
ydes 100 pct. refusion af kommunens udgifter til ordningen.  

 
097 Udgifter til befordring til aktiverede kontant- og uddannelses-

hjælpsmodtagere og selvforsørgende efter lov om aktiv beskæfti-
gelsesindsats § 82 

 Her registreres udgifter til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere til 
befordringsgodtgørelse efter § 82, stk.1 ved deltagelse i tilbud efter lo-
vens kapitel 10-11, og ved ansættelse hos en offentlig arbejdsgiver ef-
ter kapitel 12, samt udgifter til den faktiske befordringsudgift, hvor udgif-
ten er en følge af en nedsat fysisk og psykisk funktionsevne § 82, stk. 
4.  

 
 Det bemærkes, at udgifter til hjælpemidler og undervisningsmaterialer 

efter §§ 76-77 registreres på hhv. på funktion 5.68.98 gruppering 011 
og 5.68.90 gruppering 004. Det bemærkes endvidere, at udgifter til 
godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats registre-
res på funktion 5.57.75 gruppering 007. 

  
 Udgifterne refunderes af staten med 50 pct. jfr. lov om en aktiv beskæf-

tigelsesindsats § 120, stk. 1. 
 

Der er under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger: 
 
  003 Berigtigelse (Lov om retssikkerhed og administration på det so-

ciale område § 85 samt § 69 i bekendtgørelse om statsrefusion og 
tilskud m.v) 

Gruppering 003 er til registrering af berigtigelser, jf. Lov om retssikker-
hed og Administration på det sociale område § 85, samt § 69 i be-
kendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og 
revision på Social- og Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministe-
riets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og Ministeriet for Børn 
og Undervisnings ressortområder  
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008  Refusion af udgifter til hjælpemidler, befordring, mentorudgifter 
og til 15-17- årige med 50 % refusion  

     På gruppering 008 sker en registrering af den refusion, som staten yder 
på 50 pct. af kommunens udgifter til hjælpemidler efter LAB §§ 76-77 
på grp. 011,til befordring efter LAB § 82 på grp. 097, til mentorer i for-
bindelse med tilbud efter LAB § 78-81 på grp. 012 017 og af kommu-
nens udgifter til 15-17-årige i forbindelse med aktive tilbud på grp. 015. 

    Træder i kraft 1. januar 2010. 

 

 009 Refusion af udgifter til jobpræmieordningen 

    På gruppering 009 sker en registrering af den refusion, som staten yder 
med 100 pct. af kommunens udgifter til jobpræmieordningerne på grp. 
090 og 095. 

 

  019  Tilskud fra EU vedrørende andre end kontanthjælpsmodtagere 

 

  

ØVRIGE SOCIALE FORMÅL (72) 
 
5.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende øvrige sociale formål, 
udgifter til husly efter § 80 i lov om social service, samt støtte til frivilligt socialt arbejde.  
 
Det bemærkes, at støtte til frivilligt socialt arbejde, jf. § 18 i lov om social service regi-
streres på gruppering 003.  
 
På funktionen er autoriseret følgende driftsgruppering 
 
  001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign. 

Her registreres udgifter til tinglysningsafgift pålagt kommunen i forbin-
delse med lån til ejendomsskatter og boligydelseslån, jf. lov om æn-
dring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, lov om 
lån til betaling af ejendomsskatter og tinglysningsafgiftsloven. 
 

  002 Udgifter til husly (servicelovens § 80) 

Her registreres udgifter og indtægter til midlertidigt husly efter service-
lovens § 80. 

 
  003 Støtte til frivilligt socialt arbejde 

   På denne gruppering registreres kommunens støtte til frivillige sociale 
organisationer og foreninger samt andet frivilligt socialt arbejde jf. § 18 i 
lov om social service. 
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7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen  
 
7.1.1 Indledning 
Det kommunale styrelseslovs §§ 45 og 57 indeholder bestemmelser om proceduren i 
forbindelse med aflæggelse og revision af årsregnskabet. Med hjemmel i lovens §§ 45, 
46 og 57 har Økonomi- og Indenrigsministeriet endvidere i bekendtgørelse om kommu-
nernes budget og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsat en række proceduremæssige 
krav, herunder om tidsfrister for årsregnskabets afgivelse til revision m.v. Endelig er der 
fastsat visse yderligere bestemmelser om indsendelse af regnskabsmateriale m.v. 
 
I dette afsnit er givet en kort beskrivelse af de proceduremæssige regler i forbindelse 
med regnskabsaflæggelsen. De formmæssige krav til indsendelse af regnskabsmate-
riale til de centrale myndigheder og udarbejdelsen af årsregnskabet er behandlet i afsnit 
7.2. Endvidere er de særlige regler omkring udarbejdelse af kvartalsvise likviditetsover-
sigter omtalt i afsnit 7.3, mens revisionen af årsregnskabet er omtalt i afsnit 7.4. I afsnit 
7.5 er vist en samlet skematisk oversigt over tidsfristerne ved regnskabsaflæggelsen. I 
afsnit 7.6 er procedure- og formkravene til halvårsregnskabet beskrevet. I afsnit 7.7 er 
vist en samlet skematisk oversigt over tidsfrister i forbindelse med halvårsregnskabet og 
oversigter vedrørende likviditeten opgjort efter kassekreditreglen. 
 
7.1.2 Proceduren ved regnskabsaflæggelsen 
Årsregnskabet skal posteringsmæssigt være afsluttet den 1. april i det efterfølgende år. 
Efter dette tidspunkt kan der ikke foretages yderligere omposteringer. 
 
Styrelseslovens § 45 fastsætter herefter, at årsregnskabet med tilhørende bemærknin-
ger m.v. aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen. 
 
Der er ikke fastsat en bestemt tidsfrist for denne regnskabsaflæggelse. 
 
Det fremgår imidlertid af bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæ-
sen, revision m.v., at aflæggelsen skal ske, så årsregnskabet kan afgives af kommu-
nalbestyrelsen til revision inden den 1. juni i året efter regnskabsåret. 
 
Revisionen skal afgive beretning om revisionen af årsregnskabet til kommunalbestyrel-
sen inden den 15. august. 
 
Revisionens beretning skal herefter forelægges for økonomiudvalget og - for revisions-
mæssige bemærkninger, der ikke umiddelbart angår den forvaltning, der hører under 
økonomiudvalget - for den pågældende kommunale myndighed. 
 
Revisionens beretning og de hertil knyttede bemærkninger fra økonomiudvalget og de 
øvrige kommunale myndigheder behandles af kommunalbestyrelsen på et møde. På 
mødet træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om revisionens bemærkninger og 
regnskabets godkendelse.   
 
Kommunalbestyrelsens behandling skal finde sted, så kommunens regnskab sammen 
med revisionens beretning og de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet i forbin-
delse hermed, kan sendes til tilsynsmyndigheden (samt til revisionen) inden udgangen 
af september måned. 
 
Endelig fremgår det af styrelseslovens § 45, at det endeligt godkendte regnskab skal 
være tilgængeligt for kommunens beboere. Der er imidlertid ingen særlige formkrav el-
ler regler i øvrigt for, hvorledes den enkelte kommune skal løse den informationsmæs-
sige opgave overfor sine beboere med hensyn til regnskabet. 
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7.4 Revision 
 
Den kommunale styrelseslov indeholder i §§ 42 og 45 bestemmelser om den kommu-
nale revision. Bestemmelserne er uddybet og præciseret i Økonomi- og 
Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen, 
revision m.v.. Der kan herudover bl.a. henvises til de særlige regler i Social- og Integra-
tionsministeriets bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse 
og revision på Social- og Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet 
for By, Bolig og Landdistrikters og Ministeriet for Børn og Undervisnings ressortområder. 
 
Det følger af bestemmelserne, at enhver kommune skal lade sine regnskaber revidere 
af en statsautoriseret eller registreret revisor. Kommunens revision skal være sagkyndig 
og uafhængig. Revisionen skal have adgang til at foretage de undersøgelser m.v., den 
finder nødvendige. De nærmere regler om revisionen fastsættes i et revisionsregulativ. 
 
Årsregnskabet afgives af kommunalbestyrelsen til revision inden den 1. juni i det efter-
følgende år, jf. afsnit 7.1 ovenfor. 
 
Ved revisionen skal det efterprøves, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, 
der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevil-
linger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med 
indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 
 
Endvidere vurderes det, om udførelsen af kommunalbestyrelsens og udvalgenes be-
slutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en øko-
nomisk hensigtsmæssig måde. 
 
Revisionen afgiver beretning om revisionen af årsregnskabet, der forsynes med en på-
tegning om, at revisionen er udført i overensstemmelse med revisionsregulativets be-
stemmelser. 
 
Revisionens årsberetning skal afgives til kommunalbestyrelsen inden den 15. august. 
 
Årsberetningen skal herefter forelægges økonomiudvalget og øvrige kommunale myn-
digheder og behandles på et møde i kommunalbestyrelsen, jf. beskrivelsen af denne 
procedure i afsnit 7.1. 
 
Ud over revisionen af årsregnskabet skal revisionen regelmæssigt foretage en kritisk 
gennemgang af kommunens regnskabsføring mv. og afgive delberetning herom. 
 
Behandling af revisionens delberetninger foregår efter samme procedure som for årsbe-
retningen. 
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7.5  Oversigt over tidsfrister i forbindelse med regnskabsaflæggelsen 

m.v. 
 
De tidsfrister i forbindelse med bogføring, regnskabsaflæggelse og revision, som er om-
talt i de foregående afsnit, er opsummeret i oversigten nedenfor. Alle datoer refererer til 
året, der følger efter det år, regnskabet vedrører. 
 

15. januar-ultimo februar 
Inden 1. april 
Senest 1. april 
 
Medio april 
 
Inden 1. juni 
 
 
Inden 15. august 
 
 
Senest 30. september 
 

Supplementsperioden udløber. 
Posteringsmæssig regnskabsafslutning 
Specifikationer (inklusive balancen) indsendes til Dan-
marks Statistik.  
Særlige regnskabsoplysninger indsendes til Økonomi- og 
Indenrigsministeriet. 
Årsregnskabet afgives af kommunalbestyrelsen til revision 
og indsendes elektronisk til Økonomi- og 
Indenrigsministeriet på e-mail: budregn@oim.dk. 
Revisionen afgiver beretning om revision af årsregnskabet 
til kommunalbestyrelsen. 
Regnskab, revisionsberetning og de afgørelser, kommunal-
bestyrelsen har truffet i forbindelse hermed, sendes til til-
synsmyndigheden. 
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7.6 Procedure- og formkrav til halvårsregnskabet 
 

7.6.1 Indledning 
Den kommunale styrelseslovs §§ 45a og 57 indeholder bestemmelser om proceduren i 
forbindelse med aflæggelse af halvårsregnskabet. Med hjemmel i lovens §§ 45a, 46 og 
57 er der endvidere i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, 
revision m.v. fastsat en række proceduremæssige krav, herunder om tidsfrister for 
kommunalbestyrelsens godkendelse af halvårsregnskabet. 
 
I afsnit 7.6.2 er givet en kort beskrivelse af de proceduremæssige regler i forbindelse 
med aflæggelsen af halvårsregnskabet. De formmæssige krav til udarbejdelsen af halv-
årsregnskabet er behandlet i afsnit 7.6.3, mens indberetningen af regnskabsoplysninger 
og indsendelsen af regnskabsmateriale til de centrale myndigheder er beskrevet i afsnit 
7.6.4. Endelig er der i afsnit 7.6.5 anført de bogføringsmæssige krav, der gælder i for-
bindelse med aflæggelsen af halvårsregnskabet. 
 
7.6.2 Proceduren ved aflæggelsen af halvårsregnskabet 
Halvårsregnskabet omfatter et halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni samt et forventet 
årsregnskab. 
 
Halvårsregnskabet opgjort pr. 30. juni skal posteringsmæssigt være afsluttet den 14. ju-
li. Efter dette tidspunkt kan der ikke foretages yderligere posteringer. 
 
Styrelseslovens § 45a fastsætter herefter, at halvårsregnskabet med tilhørende be-
mærkninger m.v. aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen. Der er ikke 
fastsat en bestemt tidsfrist for denne regnskabsaflæggelse. 
 
Det fremgår imidlertid af bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæ-
sen, revision m.v., at aflæggelsen skal ske, så halvårsregnskabet kan godkendes af 
kommunalbestyrelsen senest på kommunalbestyrelsens første møde i september og 
inden 1. behandlingen af budgettet for det kommende år. 
 

7.6.3 Indholdet af halvårsregnskabet 

Styrelseslovens § 46 bemyndiger Økonomi- og Indenrigsministeren til at fastsætte de 
nærmere regler om formen af kommunernes halvårsregnskab. 
 
Halvårsregnskabet skal indeholde en række oversigter, der bl.a. tjener som grundlag for 
vurderingen af det forventede årsregnskab set i forhold til årsbudgettet. Kommunens 
samlede halvårsregnskab indeholder følgende oversigter, der skal forelægges kommu-
nalbestyrelsens medlemmer: 
 
Afsnit Oversigt 
7.6.3.1 Regnskabsopgørelse 
7.6.3.2 Regnskabsoversigt 
 
7.6.3.1. Regnskabsopgørelse 
Regnskabsopgørelsen skal - ligesom regnskabsopgørelsen i forbindelse med årsregn-
skabet - i en kortfattet form vise kommunens udgifter og indtægter og give en overord-
net præsentation af halvårsregnskabet opgjort pr. 30. juni og det forventede årsresultat 
sammenholdt med det budgetterede. 
 

Halvårsregnskabet skal, når det aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrel-
sen, indeholde en regnskabsopgørelse. Opgørelsen skal som minimum vise halvårs-
regnskabet opgjort pr. 30. juni samt det forventede årsresultat fordelt på henholdsvis 
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det skattefinansierede område (hovedkonto 0, 2-7) og det takstfinansierede område 
(hovedkonto 1). Det forventede årsresultat sammenholdes med budgettet.  

 
Til opgørelsen knyttes der en kort analyse og vurdering af det forventede årsresultat 
samt en forklaring af årsagerne til afvigelser fra det budgetterede årsbudget. 
 
Ud over det anførte er der ikke fastsat bestemte formkrav til den enkelte kommunes op-
stilling af regnskabsopgørelsen. 
 
7.6.3.2. Regnskabsoversigt 
Regnskabsoversigten er den regnskabsmæssige parallel til budgettets bevillingsover-
sigt, dvs. den skal vise det forventede årsregnskab på bevillingsniveau. Regnskabs-
oversigten skal gøre det muligt at sammenholde årsbudgettets bevillingsposter og de i 
1. halvår afgivne tillægsbevillinger med det forventede regnskab. 
 

Halvårsregnskabet skal, når det aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrel-
sen, indeholde en regnskabsoversigt. Beløbene i regnskabsoversigten skal som mi-
nimum være specificeret på de poster - afgrænset i forhold til kontoplanen - hvortil der 
er meddelt bevilling ved budgettets vedtagelse og efterfølgende tillægsbevillinger. 
Regnskabsoversigten skal indeholde følgende kolonner for henholdsvis: 
 

• Bevillingerne afgivet ved budgettets vedtagelse 
• Tillægsbevillinger afgivet i løbet af 1. halvår 
• Halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni  
• Forventet årsregnskab 

 
 
 
Regnskabsoversigten skal i fornødent omfang være ledsaget af bemærkninger, navnlig 
vedrørende forventede væsentlige afvigelser mellem bevillingerne afgivet ved budget-
tets vedtagelse og det forventede årsregnskab. 
 
Ud over det anførte er der ikke fastsat bestemte formkrav til den enkelte kommunes op-
stilling af regnskabsoversigten. Regnskabsoversigt og bevillingsoversigt til budgettet 
skal dog følge samme opstillingsform. 
 
 
7.6.4 Indberetning af regnskabsoplysninger og indsendelse af regnskabs-
materiale til de centrale myndigheder i tilknytning til halvårsregnskabet 
 
 

Det politisk godkendte halvårsregnskab indeholdende en regnskabsopgørelse og en 
regnskabsoversigt indsendes umiddelbart efter godkendelsen i kommunalbestyrelsen 
elektronisk til Økonomi- og Indenrigsministeriet på e-mail: budregn@oim.dk. 

 
Herudover skal der foretages en indberetning til Danmarks Statistik, hvor halvårsregn-
skabet opgjort pr. 30. juni er specificeret i overensstemmelse med indberetningen af det 
specificerede årsregnskab, jf. afsnit 7.2.2.2.a. 
 

Der skal udarbejdes specifikationer til halvårsregnskabet opgjort pr. 30. juni, dvs. en 
oversigt over de endelige regnskabsposter, hvor specifikationsgraden svarer til den 
autoriserede kontoplan. Specifikationsgraden er følgende: 
 
• Hovedkonto (0-8) 
• Hovedfunktion

mailto:budregn@oim.dk
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• Funktion 
• Dranst 
• Ejerforhold 
• Gruppering (både drift og anlæg) 
• Art 
 
Specifikationerne til halvårsregnskabet opgjort pr. 30. juni skal indberettes senest den 
15. juli til Danmarks Statistik. 

 
 
Beløb i specifikationer til regnskabet anføres i hele 1.000 kr. 
 
Endelig skal der i forbindelse med halvårsregnskabet indberettes et skøn over det for-
ventede årsregnskab til Økonomi- og Indenrigsministeriet. 
 

Der skal i forbindelse med halvårsregnskabet indberettes et skøn over det forventede 
årsregnskab til Økonomi- og Indenrigsministeriet. 
 
Skønnet for det forventede årsregnskab indberettes senest den 1. september til Øko-
nomi- og Indenrigsministeriet. Det anføres, såfremt det forventede årsregnskab endnu 
ikke er politisk godkendt. 

 
Indberetningen udformes med det formål, at resultatet af halvårsregnskabet kan indgå i 
drøftelser mellem regeringen og KL. Indholdet af indberetningen baseres som ud-
gangspunkt på indholdet og principperne i den særlige budgetindberetning, der foreta-
ges i oktober måned efter budgetvedtagelsen, jf. afsnit 5.2.6.g. 
 
 
7.6.5 Bogføring i forbindelse med udarbejdelsen af halvårsregnskabet opgjort pr. 
30. juni 
I forbindelse med udarbejdelsen af halvårsregnskabet skal der i kommunens kasse- og 
regnskabsregulativ fastsættes en supplementsperiode, ligesom det kendes fra årsregn-
skabet. Formålet med supplementsperioden er at sikre, at en given udgift eller indtægt 
bliver periodiseret og henført til det rigtige regnskab. Det såkaldte transaktionsprincip 
gælder for regnskabsføringen i supplementsperioden, dvs. at en regning skal henføres 
til det halvår, hvori transaktionen har fundet sted. 
 
Den regnskabsmæssige supplementsperiode løber fra 30. juni til den 14. juli. Kommu-
nalbestyrelsen kan i kommunens kasse- og regnskabsregulativ fastsætte en kortere 
supplementsperiode, som dog ikke må fastsættes til at udløbe før den 10. juli. 
 
Tilskud og statsrefusion, der udbetales efter bekendtgørelse om statsrefusion og til-
skud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Socialministeriets, Beskæftigelsesmini-
steriets og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområder, skal 
periodiseres efter samme principper, som finder anvendelse ved udarbejdelsen af års-
regnskabet. Løbende restafregning o.lign. for første halvår, der ikke foreligger opgjort 
før efter supplementsperiodens udløb, skal først periodiseres i forbindelse med års-
regnskabet. 
 
For den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering på sundhedsområdet, der op-
kræves månedligt af regionerne hos kommunerne, gælder, at opkrævningen, der fore-
tages den 25. juni, og som kommunen skal anvise til betaling den første bankdag i juli 
måned, jf. § 8 og § 12 i cirkulære om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på 
sundhedsområdet, er den sidste betaling, der medtages i halvårsregnskabet. 
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Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at bestemmelserne om bogføring, herunder 
kravet om at kommunens bogføring skal foretages i overensstemmelse med god bogfø-
ringsskik, også gælder i forbindelse med aflæggelsen af halvårsregnskabet, jf. afsnit 
7.0. Dette indebærer bl.a., at alle transaktioner skal registreres nøjagtigt og snarest mu-
ligt efter, at de forhold, der ligger til grund for registreringerne, foreligger. Endvidere skal 
der foretages regelmæssige afstemninger mellem registreringer og kassebeholdningen 
samt øvrige beholdningskonti. Afstemningen sikrer, at registreringerne er aktuelle, og at 
alle transaktioner er registreret.  
 
Det er kun det udgiftsbaserede regnskab, der løbende skal afstemmes og kontrolleres. 
Det er ikke et krav, at der foreligger en fuldstændig afstemt balance med oplysning om 
aktiver og passiver.  
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7.7  Oversigt over tidsfrister i forbindelse med halvårsregnskabet og oversigter 

vedrørende likviditeten opgjort efter kassekreditreglen  
 
De tidsfrister i forbindelse med aflæggelsen af halvårsregnskabet og udarbejdelsen af oversig-
ter vedrørende likviditeten opgjort efter kassekreditreglen, som er omtalt i afsnit 7.3 og 7.6, er 
opsummeret i oversigten nedenfor.  
 

1. maj  
 
 
 
14. juli 
 
15. juli 
 
1. august 
 
 
1. september 

 
 

 
 
Senest 24. september 
 
 
 
1. november 

 
1. februar (året efter) 
 
 

Likviditetsoversigt opgjort efter kassekreditreglen forelægges med-
lemmerne af kommunalbestyrelsen og indberettes til Økonomi- og 
Indenrigsministeriet. 
Supplementsperiode for halvårsregnskabet opgjort pr. 30. juni udlø-
ber 
Specifikationer for halvårsregnskabet (hovedkonto 0-6) indsendes til 
Danmarks Statistik 
Likviditetsoversigt opgjort efter kassekreditreglen for 2. kvartal fore-
lægges medlemmerne af kommunalbestyrelsen og indberettes til 
Økonomi- og Indenrigsministeriet. 
Det forventede årsregnskab indberettes til Økonomi- og Indenrigs-
ministeriet (evt. med forbehold for politisk godkendelse) 
Halvårsregnskabet (halvårsregnskabet opgjort pr. 30. juni og det 
forventede årsregnskab) godkendes af kommunalbestyrelsen og 
offentliggøres. Halvårsregnskabet indsendes elektronisk til Økonomi- 
og Indenrigsministeriet på e-mail: budregn@oim.dk  
Likviditetsoversigt opgjort efter kassekreditreglen forelægges med-
lemmerne af kommunalbestyrelsen og indberettes til Økonomi- og 
Indenrigsministeriet. 
Likviditetsoversigt opgjort efter kassekreditreglen forelægges med-
lemmerne af kommunalbestyrelsen og indberettes til Økonomi- og 
Indenrigsministeriet. 
Likviditetsoversigt opgjort efter kassekreditreglen forelægges med-
lemmerne af kommunalbestyrelsen og indberettes til Økonomi- og 
Indenrigsministeriet. 

 
Falder ovennævnte datoer på en lørdag eller søndag, udskydes fristen til den følgende mandag. 

mailto:budregn@oim.dk
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