
 
 
 

 
Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og 
amtskommuner samt 37. omgang rettelsessider 
 
Hermed orienteres kommuner og amtskommuner om ændringer i Budget- og regn-
skabssystem for kommuner og amtskommuner i forbindelse håndtering af beskæftigel-
sestillægget samt øvrige ændringer.    
 
1.1 Beskæftigelsestillægget 
 
I orienteringsskrivelsen af 29. maj 2006 blev kommuner og amtskommuner bl.a. infor-
meret om de kontoplanmæssige konsekvenser af integrationsforliget. Ændringerne i 
kontoplanen har blandt andet medført, at udgifter til kontant og starthjælp mv. til perso-
ner, der er i tilbud efter kapitel 10 og 11 (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 38 
stk. 2 og 45, 3), som tidligere blev konteret på funktion 5.05 Aktiverede kontanthjælps-
modtagere og revalidender gruppering 10, pr. 1. juli er overgået fra 50 pct. refusion til 
65 pct. refusion og registreres på gruppering 08 på funktion 5.05  
 
Lov nr. 239 af 27. marts 2006 giver imidlertid ikke hjemmel til at ændre refusionssatsen 
for beskæftigelsestillæg. Udgifter til beskæftigelsestillægget refunderes derfor fortsat 
med 50 pct. også efter 1. juli 2006, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 45, stk. 3 
og § 118, stk. 3.  
 
I den resterende del af 2006 skal kommunerne således udskille beskæftigelsestillæg-
get fra forsørgelsesydelserne kontant- og starthjælp, og udgifter til beskæftigelsestillæg 
efter § 45, stk. 3 skal registreres på funktion 5.05, gruppering 10 også efter 1. juli 2006. 
 
Øvrige udgifter til forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 og 11, jf. lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats §§ 38 stk. 2 og 45, stk. 2 er overgået til 65 pct. refusion og 
konteres pr. 1. juli 2006 på funktion 5.05, gruppering 08. 
 
1.2 Øvrige ændringer 
 
I konteringsreglerne til funktion 5.05 aktiverede kontanthjælpsmodtagere og revalidend-
findes der på gruppering 03 Merudgifter til bolig henvisninger til Lov om aktiv beskæfti-
gelsesindsats. Henvisningerne udgår.    
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Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner: 
 
Afsnit 3.5 Side 3 Ad pkt. 1.1 
Afsnit 4.5.1 Side 13-15 Ad pkt. 1.1 
Afsnit 4.5.1 Side 12 Ad pkt. 1.2 
 
 
De anførte ændringer træder i kraft med virkning fra regnskab 2006. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Stig Wessman 
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05 Særlig støtte aktiverede (§ 34, jf. §§ 16, 20, 21, 23, 24 og 36) med 
65 pct. refusion 

06   Tilskud til selvstændig virksomhed (Lov om aktiv socialpolitik § 
65) med 65 pct. refusion 

07 Godtgørelse 50 pct. refusion under loft for rådighedsbeløb (Lov 
om aktiv beskæftigelsesindsats § 83) 

08 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 (lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats §§ 38 stk. 2 og 45, stk. 2) med 65 pct. 
refusion . 

09 
 
 
 

Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 (lov om aktiv be-
skæftigelsesindsats (§ 63 jf. § 64, stk. 3 i lov om en aktiv beskæf-
tigelsesindsats) med 65 pct. refusion. 

10 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 (lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats §§ 38 stk. 2 og 45, stk. 2 og 3) med 50 
pct. refusion .Ny refusionssats og gruppering  pr. 1. juli 
2006 for de udgifter, der omfattes af 65 pct. refusion. 

11 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 (lov om aktiv be-
skæftigelsesindsats med 50 procents refusion (§ 63 jf. § 64, stk. 3 
i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). Ny refusionssats og 
gruppering  pr. 1. juli 2006 

14 Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering (§§ 25, 25 
a og 26, stk. 5, jf. §§ 46, stk. 1, 3. pkt. og 47, stk. 4 og 5) 
med 65 pct. statstrefusion. Ny refusionssats og gruppering  
pr. 1. juli 2006 

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

aktiv socialpolitik, jf. bistandslovens § 43, stk. 8 og 9) Ny refu-
sionssats og gruppering pr. 1. juli 2006 

 
 2 Statsrefusion 

01 Refusion (65 pct.)af udgifterne på gruppering 02-03, 05-06, 08-09 
og 14 minus gruppering 94  

02 Refusion (50 procent) af udgifterne på gruppering 04 og 10-11 
minus gruppering 93  

03 Berigtigelser 
04 Tilskud fra EU 

    
5.08 Støtte til frivilligt socialt arbejde 
5.09 Beboerrådgivning 
 
DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG 
UNGE 
 
5.10 Fælles formål 
 1 Drift 

01 Fripladser i kommunal dagpleje 
02 Fripladser i vuggestuer 
03 Fripladser i børnehaver 
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Det bemærkes endvidere, at udgifter til forsørgelsesydelser vedrørende aktive-
ring af visse grupper af flygtninge registreres på funktion 5.04. 
 
For hver gruppering under funktion 5.05 skal føres en ydelsesregistrant, sva-
rende til ydelsesregistranten under funktion 5.01, jf. Bekendtgørelsen nr. 119 af 
24. februar 2005 om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og 
revision på Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for 
Flygtninge, Indvandrere og Integrations og Ministeriet for Familie- og Forbru-
geranliggenders ressortområder. 
 
På funktion 5.05 er autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
02 Revalideringsydelse med 65 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik § 

52) 
Her registreres udgifter til revalideringsydelse med 65 pct. statsrefusi-
on, jf. aktivlovens § 52. Det gælder såvel den fulde revalideringsydelse 
som den halve revalideringsydelse til revalidender under 25 år. Endvi-
dere registreres her udgifterne til de månedlige tillæg til revalidender 
under 25 år, som får den halve revalideringsydelse og har bidragspligt 
over for et barn, jf. § 52, stk. 4. Indtil 1. juli 2006 registreres udgifterne 
på funktion 5.01, gruppering 02 med 50 pct. refusion. 
 

03 Merudgifter til bolig (lov om aktiv socialpolitik § 64 og § 64 a) 
Her registreres udgifter til støtte til nødvendige merudgifter til bolig 
pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne for revalidender og 
forrevalidender, der modtager den halve revalideringsydelse efter § 
64 og § 64 a i lov om aktiv socialpolitik fra 1. juli 2006. Endvidere 
registreres her udgifterne efter lov om aktiv socialpolitik § 63 for 
personer som har påbegyndt eller fået tilsagn om et revalideringsfor-
løb inden 1. juli 2003, jf. § 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10. juni 2003. 

 
04 Særlig støtte aktiverede (§ 34 i lov om aktiv socialpolitik, jf. §§ 92-96 i 

lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) med 65 pct. refusion.  
Her registreres samtlige udgifter til særlig støtte efter § 34 til kontant-
hjælpsmodtagere i tilbud efter kapitel 10, jf. § 38, stk. 2 og kapitel 11, 
jf. § 45, stk. 2, i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Indtil 1. juli 2006 
ydes 50 pct. I refusion. 
 

05 Særlig støtte (§ 34 i lov om aktiv socialpolitik, jf. §§ 92-96 i lov om en aktiv  
 beskæftigelsesindsats) 

Her registreres samtlige udgifter til særlig støtte efter § 34 til kontant-
hjælpsmodtagere i tilbud efter kapitel 10, jf. § 38, stk. 2 og kapitel 11, 
jf. § 45, stk. 2, i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Fra 1. juli 2006 
ydes 65 pct. i refusion.  

 



Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side  13 
  
Dato: 16. august 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 
 
06 Tilskud til selvstændig virksomhed (lov om aktiv socialpolitik § 65) 

Her registreres udgifter til tilskud eller til lån til revalidender, der øn-
sker at etablere selvstændig virksomhed efter § 65 i lov om aktiv soci-
alpolitik, herunder udgifter til tilskud til forsørgelse til disse revaliden-
der, efter § 65, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik. Indtil 1. juli 2006 re-
gistreres disse udgifter på funktion 5.01, gruppering 05 med 50 pct. re-
fusion. 

 
07 Godtgørelse (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (§ 83) 

Her registreres de kommunale udgifter til godtgørelse, der medgår til at 
dække kontanthjælpsmodtageres og starthjælpsmodtageres udgifter ved 
tilbud efter kapitel 10 og kapitel 11. Godtgørelsen refunderes med 50 % 
indenfor rådighedsbeløbet jfr. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 
118, stk. 1. Eventuelle tilbagebetalinger af godtgørelsen registreres lige-
ledes her. 
Endelig registreres her udgiften til godtgørelse efter lov om aktiv soci-
alpolitik § 38 for personer som har påbegyndt eller fået tilsagn om et 
aktiveringstilbud eller anden beskæftigelsesfremmende indsats inden 1. 
juli 2003, jf. § 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10. juni 2003. 

 
08 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 (lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats §§ 38, stk. 2 og 45, stk. 2) med 65 pct. refusion, 
Her registreres de kommunale udgifter til kontanthjælp, starthjælp og 
engangshjælp til personer i tilbud efter kapitel 10, Vejledning og op-
kvalificering, og kapitel 11, Virksomhedspraktik, i form af kontant-
hjælp, starthjælp, engangshjælp, tillæg til en hjemmearbejdende ægte-
fælle, der har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder og nedsat 
kontanthjælp efter § 38 a og § 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 kontanthjælpsmod-
tagere og starthjælpsmodtagere efter kapitel 10 og kapitel 11 i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats registreres på gruppering 05. Indtil 1. ju-
li 2006 registreres udgifter med 50 pct. statsrefusion på funktion 5.05, 
gruppering 10. Det skal bemærkes, at beskæftigelsestillæg til start-
hjælpsmodtagere og visse grupper af kontanthjælpsmodtagere, jf. § 45, 
stk. 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats fortsat giver 50 procents 
refusion og skal registreres på funktion 5.05, gruppering 10. 

 
09 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 (lov om en aktiv beskæf-

tigelsesindsats § 63, jf. § 64, stk. 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats) med 65 pct. statsrefusion. 

Her registreres de kommunale udgifter til løntilskud til kontanthjælps-
modtagere og starthjælpsmodtagere efter kapitel 12 i lov om en aktiv 
beskæftigelsespolitik, i forbindelse med ansættelse hos en offentlig el-
ler privat arbejdsgiver, § 63 jf. § 64, stk. 3. Ved ansættelse med løntil-
skud registreres alene udgiften til løntilskud på denne gruppering. Løn-
udgifter ved ansættelsen i kommunale virksomheder, institutioner m.v. 
registreres på funktion 5.98. Endvidere registreres udgiften til supple-
rende kontanthjælp til løn op til niveauet for bruttokontanthjælpen efter 
§ 25. 
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10 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 (lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats §§ 38, stk. 2 og 45, stk. 2 og 3) med 50 pct. refusi-
on. 

Her registreres de kommunale udgifter til kontanthjælp, starthjælp og 
engangshjælp til personer i tilbud efter kapitel 10, Vejledning og op-
kvalificering, og kapitel 11, Virksomhedspraktik, i form af kontant-
hjælp, starthjælp, engangshjælp, tillæg til en hjemmearbejdende ægte-
fælle, der har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder og nedsat 
kontanthjælp efter § 38 a og § 39 i lov om aktiv socialpolitik, jf. §§ 38, 
stk. 2 og 45, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Beskæftigelsestillæg til starthjælpsmodtagere og visse grupper af kon-
tantshjælpmodtagere, jf. § 45, stk. 3 om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
Dette gælder uafhængigt af det ugentlige timetal for aktiveringen og 
uanset om der er tale om en pligtmæssig eller ikke-pligtmæssig aktive-
ring. 
Udgifter til særlig støtte efter § 34 i forbindelse med tilbud til kontant-
hjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere efter kapitel 10 og kapitel 11 
i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats registreres på gruppering 04. 
 
Endvidere registreres udgiften kontanthjælp og starthjælp til aktiverede 
kontanthjælpsmodtagere, som har fået tilsagn om eller som har påbe-
gyndt et aktiveringstilbud efter de hidtil gældende regler i lov om aktiv 
socialpolitik og som gennemfører tilbuddet efter de hidtil gældende reg-
ler, jf. 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10. juni 2003. Fra 1. juli 2006 registreres 
udgifter med 65 pct. statsrefusion på funktion 5.05, gruppering 08. Ale-
ne udgifter til beskæftigelsestillæg til starthjælpsmodtagere og visse 
grupper af kontanthjælpsmodtagere, jf. § 45, stk. 3 i lov om en aktiv so-
cialpolitik skal fortsat registreres på grupperingen. 
 

11 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 (lov om en aktiv beskæf-
tigelsesindsats (§ 63, jf. § 64, stk. 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats) med 50 pct. refusion. 

Her registreres de kommunale udgifter til løntilskud til kontanthjælps-
modtagere og starthjælpsmodtagere efter kapitel 12 i lov om en aktiv 
beskæftigelsespolitik, i forbindelse med ansættelse hos en offentlig eller 
privat arbejdsgiver, § 63 jf. § 64, stk. 3. 
Ved ansættelse med løntilskud registreres alene udgiften til løntilskud 
på denne gruppering. Lønudgifter ved ansættelsen i kommunale virk-
somheder, institutioner m.v. registreres på funktion 5.98. 
Endvidere registreres udgiften til supplerende kontanthjælp til løn op til 
niveauet for bruttokontanthjælpen efter § 25. 
Endelig registreres udgiften til løntilskud til aktiverede kontanthjælps- 
og starthjælpsmodtagere, som har fået tilsagn om eller som har påbe-
gyndt et aktiveringstilbud efter de hidtil gældende regler i lov om aktiv 
socialpolitik og som gennemfører tilbuddet efter de hidtil gældende reg-
ler, jf. § 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10. juni 2003. Fra 1. juli 2006 registre-
res udgifter med 65 pct. statsrefusion på funktion 5.05, gruppering.09. 



Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side  15 
  
Dato: 16. august 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 
 
 
14 Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering (§§ 25, 25 a og 26, 

stk.5, jf. §§ 46, stk. 1, 3. pkt. og 47, stk. 4 og 5) med 65 pct. Refusion. 
Her registreres udgifter til kontanthjælp og starthjælp efter § 25 til per-
soner under forrevalidering, dvs. revalidender, der deltager i erhvervs-
modnende og afklarende aktiviteter før det erhvervsmæssige sigte er 
afklaret, jf. § 46, stk. 1, 3. pkt., og som bevarer sit hidtidige forsørgel-
sesgrundlag, jf. § 47, stk. 5 i lov om aktiv socialpolitik. 
 
Desuden registreres udgifter til starthjælp efter § 25, stk. 12 og 13 til 
personer under revalidering, jf. § 47, stk. 4 i lov om aktiv socialpolitik. 
Udgiften til engangshjælp efter § 25 a til de nævnte persongrupper re-
gistreres ligeledes her. 
 
Endvidere registreres på denne gruppering tillæg til en hjemmearbej-
dende ægtefælle, der har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, 
jf. § 26, stk. 5, i de tilfælde, hvor den berettigede ægtefælle modtager 
kontanthjælp under forrevalidering eller starthjælp under revalidering 
og forrevalidering. Indtil 1. juli 2006 registreres udgifterne under funk-
tion 5.01, gruppering 14 med 50 pct. refusion. 
 
Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte efter § 34 til modtagere af 
kontanthjælp under forrevalidering eller af starthjælp under revalide-
ring og forrevalidering registreres på gruppering 05. Indtil 1. juli 2006 
registreres udgifterne under funktion 5.01 gruppering 16 med 50 pct. 
statsrefusion. 
 

93 Tilbagebetaling af hjælp med 50 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. Endvidere regi-
streres her tilbagebetaling af kontanthjælp til personer under 30 år i vi-
sitations- og mellemperioderne ydet frem til 31.12.2003, jf. §§ 91-94 i 
lov om aktiv socialpolitik. Desuden registreres tilbagebetaling af for-
sørgelseshjælp efter kapitel 10 og kapitel 11, samt løntilskud efter kapi-
tel 12 til kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere, jf. § 111 i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Endelig registreres tilbagebeta-
linger af hjælp udbetalt i henhold til lov om kommunal aktivering. Til-
bagebetaling af aktiveringsgodtgørelse registreres dog på gruppering 
07. 
 

94  Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. refusion (§ 65 i lov om aktiv 
socialpolitik, jf. bistandslovens § 43, stk. 8 og 9) Her registreres tilba-
gebetaling af hjælp til 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 . 
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