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Orientering om ændring i Budget- og ændringer i Budget- og regnskabssystem
for kommuner og amtskommuner, samt 23 omgang rettelsessider
Herved orienteres om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og
amtskommuner.
1. Ændringer på Beskæftigelsesministeriets områder:
Nye grupperinger:
Nye grupperinger vedrørende orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere og
modtagere af ledighedsydelse på funktion 5.98 Arbejdsmarkedsforanstaltninger som følge af omlægning af tilskud fra Arbejdsformidlingen til Socialministeriets refusionssystem.
Øvrige ændringer:
Justering og opdatering af kontoplan og konteringsregler for 5.95 Jobtræningsordningen, 5.96 Pulje- og servicejob og 5.98 Arbejdsmarkedsforanstaltninger. Endelig er der præciseringer fsva sygedagpengemodtageres
modtagelse af befordringstillæg på funktion 5.01 Kontanthjælp samt autorisering af gruppering til berigtigelser af statsrefusion på funktion 5.41 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og skånejob.
2. Ny funktion samt konteringsregler for Ungdommens Uddannelsesvejledning, jf.
lov nr. 298 af 30. april 2003 om vejledning om valg af uddannelse og erhverv.
3. Tilretning af sidetal og ikrafttrædelsesdatoer i forbindelse med overgang til
elektronisk version af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner.
Som følge af overgang til elektronisk version af Budget- og regnskabssystem for
kommuner og amtskommuner vil nedenfor nævnte ændrede sider svare til de tidligere
udsendelser af rettelsessider. Den opdaterede version på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside svarer således til 23. omgang.
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Ad 1. Ændringer på Beskæftigelsesministeriets områder
Nye grupperinger
I forlængelse af omlægningen af udbetaling af tilskud og refusion fra Arbejdsformidlingen til refusionssystemet, er der opstået behov for at oprette ny gruppering på funktion
5.98 Arbejdsmarkedsforanstaltninger.
Der etableres således med virkning fra regnskab 2004 følgende driftsgruppering:
Funktion 5.98 Arbejdsmarkedsforanstaltninger, gruppering 02 Orlovsydelse til modtagere af ledighedsydelse.
I forlængelse heraf og ligeledes med virkning fra regnskab 2004 udvides formålet i
gruppering 06 Refusion af orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere til også at omfatte
statsrefusion vedrørende modtagere af ledighedsydelse.
Ændringen skal ses i sammenhæng med ændringerne nævnt i orienteringsskrivelse af
15. oktober 2003.
Øvrige ændringer
A. Med virkning fra regnskab 2003 er præmieringsordningen, gruppering 10 Præmieordning, på funktion 5.98 Arbejdsmarkedsforanstaltninger ophørt, jf. orienteringsskrivelse af 25. juni 2003.
Som en afledt effekt heraf udgår gruppering 90 Præmieringsordning for funktionerne
5.95 Jobtræningsordningen og 5.96 Pulje- og Servicejob.
Ændringerne på funktionerne 5.95 og 5.96 er således nye i forhold til tidligere. Ændringerne har virkning fra og med regnskab 2004.
B. På funktion 5.95 Jobtræningsordning, gruppering 02 Projektydelse er i kontoplan og
konteringsregler præciseret, at ordningen er ophørt 1. juli 2003 og at registrering alene
kan være afløb på ordningen. Dette præciseres endvidere på gruppering 92 Betaling
vedrørende individuel jobtræning i private husstande.
Der er således alene tale om en tekstmæssig præcisering.
C. For så vidt angår tilskuddet til personer i puljejob på funktion 5.96 Pulje- og Servicejob præciseres, at statens tilskud over Socialministeriets refusionssystem registreres
på funktion 5.95 Jobtræningsordningen, dranst 2, gruppering 06 Løntilskud til offentlige
arbejdsgivere. Det skal bemærkes, at der i dag kun er få personer registreret i puljejob,
da puljejob-ordningen er ophørt.
Ændringen har virkning fra og med regnskab 2004.
D. Vedrørende 5.96 Pulje- og Servicejob er præciseret, at statens tilskud til servicejob
via Socialministeriets refusionssystem sker på dranst 2, gruppering 03 Tilskud til servicejob i kommuner.
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Der er alene tale om tekstmæssig præcisering i forhold til tidligere udmeldinger.
E. Det er præciseret i konteringsreglen på funktion 5.01 Kontanthjælp, gruppering 03
Tillægsydelser, at sygedagpengemodtagere kan modtage befordringstillæg.
Der er således alene tale om en tekstmæssig præcisering.
F. Endvidere er på funktion 5.41 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og skånejob,
dranst 2, autoriseret gruppering 3 Berigtigelser.
Ændringen er ny i forhold til tidligere meddelelser og har virkning fra og med regnskab
2004.
Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner:
Afsnit 3.5. Side 8,16 og 17.
Afsnit 4.5.1 Side 2 og 3.
Afsnit 4.5.11 Side 1-6
Ad 2. Ungdommens Uddannelsesvejledning
Som følge af lov nr. 298 af 30. april 2003 om vejledning om valg af uddannelse og erhverv autoriseres funktion på folkeskoleområdet hertil.
Formålet med loven er at forbedre vejledningens kvalitet og samtidig gøres vejledningen sektoruafhængig. Der oprettes omkring 50 kommunale enheder under betegnelsen
Ungdommens Uddannelsesvejledning. Vejledningen skal gives til elever i folkeskolens
6. klasse - 10. klasse samt til elever under 19 år med bopæl i kommunen. Unge mellem
19 og 25 år skal endvidere have vejledning, hvis de henvender sig herom
Ungdommens Uddannelsesvejledning vil typisk blive oprettet som kommunale fællesskaber eller andre former for samarbejde med kommunerne. Disse fællesskaber skal
samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutionerne og arbejdsformidlingen og inddrage organisationer og virksomheder.
Med den nye organisering i 50 kommunale enheder er der behov for en selvstændig
registrering i den kommunale kontoplan.
Loven træder i kraft den 1. august 2004. Registreringer vedrørende Ungdommens Uddannelsesvejledning har virkning fra og med regnskab 2004.

Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner:
Afsnit 3.3. Side 1.
Afsnit 4.3. Side 8 og 9
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Ad 3. Tilretning af sidetal
Ved overgangen til elektronisk version af Budget- og regnskabsstem for kommune og
amtskommuner er der enkelte steder fejl i sidetallene i sidehovederne, ligesom ikrafttrædelsesdatoen enkelte steder er justeret.
Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner:
Afsnit 2.0
Afsnit 3.7
Afsnit 4.5.5
Afsnit 4.5.8

Side 3 (ændret sidetal).
Side 2 (funktion 7.78, gruppering 04 er indarbejdet).
Side 1-9 (ændret sidetal).
Side 1-4 (justeret ikrafttrædelsesdato)

Med venlig hilsen
Jakob Sylvest Nielsen
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3.5 - side 8
Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

04 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 100 pct.
refusion (§ 72)
05 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 100 pct.
refusion (§ 72)
06 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 100 pct.
Refusion (§72).
07 Ledighedsydelse mellem fleksjob uden refusion (§ 74 a, stk. 2-5,
indtil 1. juli 2001 § 74) [nedlægges fra budget 2002]
08 Løntilskud til personer i skånejob og handicappede personer med
50 pct. refusion (§ 63 jf. § 64 stk. 5 og 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).
09 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob uden refusion (§ 74 a, stk. 1 og 5, indtil 1. juli 2001 § 74a). [nedlægges fra
budget 2002].
10 Ledighedsydelse under ferie med 50 pct. refusion (§§ 74 e og 74 h)
11 Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse med 35 pct.
refusion (§ 74 i) [Indtil 1. juli 2002 § 74 f]
12 Driftsudgifter for personer i fleksjob, skånejob og handicappede
personer (§§ 74, 76-81, 99 og 101 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).
13 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 72)
14 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 72)
15 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 72)
16 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65
pct. refusion (§ 74 j)
17 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65
pct. refusion (§ 74 j)
18 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 35
pct. refusion (§ 74 a, stk. 1)
19 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 35 pct. refusion (§ 74 a, stk.
2-4)
20 Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 35 pct. refusion (§
74 a, stk. 5 og § 74 f, stk. 4)
Statsrefusion
02 Refusion af udgifter til ledighedsydelse til flygtninge og løntilskud
til flygtninge i skånejob med 100 pct. refusion
03 Berigtigelser
04 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og tilskud
til selvstændigt erhvervsdrivende med 100 pct. refusion
05 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud med 50 pct.
refusion
06 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 35
pct. refusion
07 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og tilskud
til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion
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Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

2 Statsrefusion
01 Refusion af boligydelse
03 Berigtigelser
5.94 Driftssikring af boligbyggeri m.v.
1 Drift
01 Driftssikring til almennyttige byggerier
02 Tilskud til kollegier
03 Kollegiers driftssikring
06 Tab på garantier
08 Ydelsesstøtte til andelsboliger opført med tilsagn før 1. april
2002, ungdomsboliger samt almene boliger.
11 Lejetab i almennyttige boliger
2 Statsrefusion
01 Refusion vedrørende kollegier
03 Berigtigelser
05 Refusion vedrørende flygtninge
ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER
5.95 Jobtræningsordningen
1 Drift
01 Løn til personer i jobtræning
02 Projektydelse til personer i individuel jobtræning (ophører pr. 1.
juli 2003)
03 Undervisning
92 Betaling vedrørende individuel jobtræning i private
husstande m.v. (ophører pr. 1. juli 2003)
2 Statsrefusion
01 Jobtræningsstøtte (ophører pr. 1. juli 2003)
02 Tilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede
03 Berigtigelser
04 Tilskud til uddannelsesaftaler for ledige
05 Tilskud fra EU
06 Løntilskud til offentlige arbejdsgivere
5.96 Pulje– og servicejob
1 Drift
01 Løn til personer i puljejob
91 Tilskud vedrørende servicejob
2 Statsrefusion
01 Tilskud vedrørende personer i puljejob (ophører)
02 Berigtigelser
03 Tilskud til servicejob i kommuner
5.97 Arbejdsformidling
5.98 Beskæftigelsesordninger
1 Drift
01 Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere
02 Orlovsydelse til modtagere af ledighedsydelse
04 Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi
05 Særligt tilrettelagte projekter i privat regi
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Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

06 Arbejdsmarkedsuddannelser
07 Andre uddannelser og andre korte vejledningsforløb.
09 Jobtræning med løntilskud til offentlige virksomheder m.v.
11 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere
(lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 76).
12 Udgifter til mentor til aktiverede kontanthjælpsmodtagere (lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 78-81. ).
13 Udgifter til opkvalificering af ansatte og til introduktion ved ansættelse for kontanthjælpsmodtagere (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 99 og 101. ).
14 Ordinære uddannelsesforløb (§ 32, stk. 1 nr. 3 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats).
16 Produktionsskoler
17 Amtskommunale tilskud til kurser for arbejdsløse
18 Udgifter ved undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede
kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere
92 Indtægter vedrørende betaling for arbejde udført i private hjem m.v.
96 Tilskud til undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede
kontanthjælpsmodtagere
2 Statsrefusion
03 Berigtigelse
04 Refusion vedrørende præmieringsordning (§ 101, stk. 3) Kontoen nedlægges efter regnskab 2003.
06 Refusion af orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere og modtagere af ledighedsydelse
07 Refusion af driftsudgifter i forbindelse med aktiveringstilbud,
uddannelsesaktiviteter m.v. med 50 pct. refusion (§ 100, stk. 2 og
3)
16 Tilskud vedrørende produktionsskoler
17 Tilskud vedrørende produktionsskoler til andre end kontanthjælpsmodtagere
19 Tilskud fra EU vedrørende andre end kontanthjælpsmodtagere
20 Tilskud fra EU
ØVRIGE SOCIALE FORMÅL
5.99 Øvrige sociale formål
1 Drift
01 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign.
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Der er på funktion 5.01 autoriseret en række driftsgrupperinger, som er gennemgået i det følgende.
01

Løntilskud ved optræning eller uddannelse (§ 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10.
juni 2003)
Her registreres udgifter til helt eller delvist løntilskud med 50 pct. statsrefusion til revalidender, som er under optræning eller uddannelse på
det almindelige arbejdsmarked, og hvor beslutningen om iværksættelse
af virksomhedsrevalideringen er truffet før 1. juli 2001, jf. § 8, stk. 3 i
lov nr. 284 af 25. april 2001 og § 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10. juni 2003
(lov om aktiv socialpolitiks nu ophævede § 62).

02

Revalideringsydelse med 50 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik § 52)
Her registreres udgifter til revalideringsydelse med 50 pct. statsrefusion, jf. aktivlovens § 52. Det gælder såvel den fulde revalideringsydelse
som den halve revalideringsydelse til revalidender under 25 år. Endvidere registreres her udgifterne til de månedlige tillæg til revalidender
under 25 år, som får den halve revalideringsydelse og har bidragspligt
over for et barn, jf. § 52, stk. 4.
Udgifter til revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedsrevalidering, hvor beslutningen om iværksættelse af virksomhedsrevalideringen
er truffet før 1. juli 2001 registreres ligeledes her, jf. § 8, stk. 3 i lov nr.
284 af 25. april 2001 og § 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10. juni 2003.

03

Tillægsydelser under revalidering merudgifter til bolig under revalidering
(lov om aktiv beskæftigelsesindsats §§ 76, 78, 79, 80 og 82 og lov om aktiv socialpolitik § 64)
Her registreres udgifter til hjælpemidler (undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning), udgifter til mentorordning
og udgifter til befordringsgodtgørelse for revalidender, herunder forrevalidering og for revalidender med forsørgelseshjælp efter anden lovgivning, herunder befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere.
Desuden registreres her udgifter til støtte til nødvendige merudgifter til
bolig pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne for revalidender,
der modtager den halve revalideringsydelse efter § 64 i lov om aktiv
socialpolitik. Endelig registreres her udgifterne efter lov om aktiv socialpolitik § 63 for personer som har påbegyndt eller fået tilsagn om et
revalideringsforløb inden 1. juli 2003, jf. § 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10.
juni 2003.
Her registres endvidere udgifter til deltagerbetaling i medfør af § 32,
stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter kommunen kan
give tilbud om vejledning og opkvalificering i form af korte vejlednings- og afklaringsforløb, særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb samt ordinære uddannelsesforløb. Kommunen kan således afholde de udgifter, der er forbundet med deltagelse i tilbuddet, herunder
delltagerbetaling til revalidender og sygedagpengemodtagere under forrevalidering.

04

Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (§§ 83 og 84)
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Her registreres udgifter vedrørende opretholdelse af samværsret mv.
med børn efter § 83 i lov om aktiv socialpolitik.
Endvidere registreres her udgifter til hjælp til udgifterne ved at forsørge
et barn når forældremyndigheden er tillagt en person, der ikke har forsørgelsespligt over for barnet efter § 84 i lov om aktiv socialpolitik.
05

Tilskud til selvstændig virksomhed (lov om aktiv socialpolitik § 65)
Her registreres udgifter til tilskud eller til lån til revalidender, der ønsker at etablere selvstændig virksomhed efter § 65 i lov om aktiv socialpolitik, herunder udgifter til tilskud til forsørgelse til disse revalidender, efter § 65, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik.

06

Sygebehandling, medicin mv. (§ 82)
Her registreres udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling
mv. efter § 82 i lov om aktiv socialpolitik.

07

Løntilskud i forbindelse med revalidenders ansættelse med løntilskud
med 65 pct. refusion (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 51, stk. 3, jf. §
64, stk. 4 og lov om aktiv socialpolitik § 51, stk. 2)
Her registreres udgifter til løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats med 65 pct. statsrefusion til revalidender, som er
under optræning eller uddannelse på det almindelige arbejdsmarked, og
hvor beslutningen om iværksættelse af virksomhedsrevalideringen er
truffet den 1. juli 2001 og derefter, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51, stk. 3 og § 64, stk. 4, og § 8, stk. 3 i lov nr 284 af 25. april
2001.
Endvidere konteres tilskud op til niveauet for revalideringsydelsen for
revalidender i praktik, elever og lærlinge her, jf. lov om aktiv socialpolitik § 51, stk. 2.
Endelig registreres her udgifterne efter lov om aktiv socialpolitik § 62
for personer som har påbegyndt eller fået tilsagn om et revalideringsforløb inden 1. juli 2003, jf. § 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10. juni 2003.

08

Hjælp til enkeltudgifter og flytning (§§ 81 og 85)
Her registreres udgifter til dækning af enkeltudgifter efter § 81 og udgifter til flyttehjælp efter § 85 i lov om aktiv socialpolitik.

09

Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (§ 28)
Her registreres udgifter til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, efter § 28 i lov om social service. Det bemærkes at hjælp
til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne registreres på gruppering 15.

10

Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (§ 84)
Her registreres udgifter til dækning af merudgifter ved forsørgelsen til
personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter § 84 i lov om social service.
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ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER
5.95 Jobtræningsordningen
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende jobtræning for
ledige dagpengemodtagere, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Det bemærkes, at løn til personer i jobtræning og projektydelse til personer i
individuel jobtræning registreres under art 1.
Der er på funktionen autoriseret en række driftsgrupperinger, som gennemgås
idet følgende:
01

Løn til personer i jobtræning
Her registreres lønudgifter til personer, som er ansat i almindelige jobtræningsforløb, jf. § 51 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

02

Projektydelse til personer i individuel jobtræning
Her registreres den projektydelse, der udbetales til personer, som er ansat i individuel jobtræning, jf. § 23 i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik (ordningen er ophørt pr. 1. juli 2003).

03

Undervisning
Her registreres udgifter til undervisning af de ledige i jobtræningsperioden, herunder udgifter til køb af kurser, løn til kursuslærere m.v.

92

Betaling vedrørende individuel jobtræning i private husstande m.v.
Her registreres indtægterne vedrørende betaling fra folkeoplysende organisationer, beboerforeninger, private husstande m.v. for udsendelse af
ledige i individuel jobtræning, jf. § 24, stk. 2 i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik (ordningen er ophørt pr. 1. juli 2003).

Ved ansættelse af ledige dagpengemodtagere i jobtræning udbetaler staten et
løntilskud, jf. § 69, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Denne indtægt registreres under dranst 2 gruppering 06 løntilskud til offentlige arbejdsgivere.
Endvidere er der autoriseret grupperinger under dranst 2 til registrering af tilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede (gruppering 02), samt tilskud til
uddannelsesaftaler for ledige (gruppering 04). Grupperingerne vedrører voksenlærlige.
Det bemærkes, at tilskud og tilsvar i forbindelse med den mellemkommunale
udligning i henhold til lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik ikke registreres
på denne funktion, men på funktion 7.85.
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5.96 Pulje- og servicejob
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende puljejob for ledige dagpengemodtagere, som er iværksat efter tidligere kapitel 9a i lov om en
aktiv arbejdsmarkedspolitik. Puljejobordningen er ophørt og der kan alene være
tale om afløb. Endvidere registreres her tilskud til personer ansat i servicejob,
jf. lov om servicejob.
Løn til personer ansat i puljejob registreres under art 1.
Der er autoriseret en driftsgruppering til registrering af lønudgifter til personer
ansat i puljejob.

Ved ansættelse af ledige dagpengemodtagere i puljejob udbetaler staten et tilskud, jf. lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik. Der er under dranst 2 autoriseret en gruppering til registrering af tilskuddet. Denne indtægt registreres under
5.95, dranst 2, gruppering 06 løntilskud til offentlige arbejdsgivere.
Der er desuden registreret en driftsgruppering til registrering af indtægter vedrørende tilskud til personer ansat i servicejob.
01 Løn til personer i puljejob
Her registreres løn til personer i puljejob, jf. lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik.

91 Tilskud vedrørende servicejob (udgår)
Her registreres tilskud til ansættelse af personer i servicejob, jf. lov om
servicejob.
Ved ansættelse af personer i servicejob udbetaler staten et tilskud, jf. lov om
servicejob. Der er under dranst 2 autoriseret gruppering 03 til registrering af
tilskuddet.
5.97 Arbejdsformidling
På denne funktion registreres kommunale udgifter til arbejdsformidling, herunder amtskommunernes andel på 25 pct. ved oprettelse og drift af de statslige
arbejdsformidlingskontorer.
5.98 Beskæftigelsesordninger
Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale
beskæftigelses- og uddannelsesindsats. Herunder lønudgifter ved løntilskudsjob
i kommunale virksomheder.
Det bemærkes, at udgifter vedrørende ledige dagpengemodtagere registreres på
funktion 5.95, og at udgifter til forsørgelse til personer omfattet af lov om aktiv
beskæftigelsesindsats i form af kontanthjælp, løntilskud, beskæftigelsestillæg
og godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere i tilbud efter kapitel 10-12 registreres på funktion 5.05.

Budget- og regnskabssystem
Dato: 20. februar 2004

4.5.11 - side 3
Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

På funktionen registreres desuden udgifter og indtægter vedrørende orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere. Orlovsydelse til ikke-forsikrede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, hvortil der ydes 100 pct. refusion, registreres på funktion 8.52
Det bemærkes, at lønudgifter ved ansættelse med løntilskud i kommunale virksomheder, registreres under art 5.2. Lønudgifter til projektledere m.v. registreres under art 1.
Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere registreres under art 5.2
Det bemærkes endvidere, at løn til beskæftigelseskonsulenter registreres på
hovedkonto 6.
På funktionen er autoriseret en række driftsgrupperinger, som gennemgås i det
følgende.
01

Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere
Her registreres udgifter til orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere, jf.
lov om orlov.

02

Orlovsydelse til modtagere af ledighedsydelse.
Her registreres udgifter til orlovsydelse til modtagere af ledighedsydelse, jf. § 35 i bekendtgørelse nr. 157 af 20. marts 2002 om orlov til børnepasning.

04

Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende særligt tilrettelagte
projekter og uddannelsesforløb herunder praktik, jf § 32 stk 1 nr. 2 og §
33 i kommunalt regi, jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats
Endvidere registreres udgifter og indtægter vedrørende individuel jobtræning for aktiverede kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, som har
fået tilsagn om eller som har påbegyndt et aktiveringstilbud efter de
hidtil gældende regler i lov om aktiv socialpolitik og som gennemfører
tilbuddet efter de hidtil gældende regler, jf. 9 stk 2 i lov nr. 417 af 10.
juni 2003.

05

Særligt tilrettelagte projekter i privat regi
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende særligt tilrettelagte
projekter og uddannelsesforløb herunder praktik, jf. § 32, stk. 1 nr. 2 og
§ 33 i privat regi, jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Endvidere registreres her udgifterne vedrørende beskæftigelse individuel jobtræning
i privat regi, jf. lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres her udgifterne vedrørende beskæftigelse af kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere i private husstande, jf. lov om aktiv socialpolitik.

06

Arbejdsmarkedsuddannelser
Her registreres den del af udgifter og indtægter vedrørende uddannelser
efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, som vedrører AMU-kurser.
I forbindelse med regnskabsafslutningen udkonteres udgifter til ar-
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bejdsmarkedsuddannelser, som kan henføres til personer, der ikke er
kontanthjælpsmodtagere aktiveret efter § 16, stk. 2 i lov om aktiv socialpolitik. Disse udgifter registreres i regnskabet på uautoriserede grupperinger på funktion 5.98.
07

Andre uddannelser og andre korte vejledningsforløb
Her registreres den del af udgifter og indtægter vedrørende uddannelser
efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats end de uddannelser som registreres på gruppering 06, 14, 16 og 18.
I forbindelse med regnskabsafslutningen udkonteres udgifter til andre
uddannelser, som kan henføres til personer, der ikke er kontanthjælpsmodtagere aktiveret efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Disse udgifter registreres i regnskabet på uautoriserede grupperinger på funktion
5.98.

09

Job med løntilskud til offentlige virksomheder m.v.
Her registreres lønudgifter ved jobtræning i kommunale virksomheder
m.v. På denne gruppering indtægtsføres endvidere løntilskud til kommunale virksomheder, der er udgiftsført på funktion 5.05 under gruppering 08 og 09/fra budget 2004 på gruppering 11.

11 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere (lov om
aktiv beskæftigelse)
Her registreres udgifter til hjælpemidler (undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning) til kontanthjælpsmodtagere
og starthjælpsmodtagere, der deltager i tilbud efter kapital 10-12, jf. lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats § 76, jf. § 77.
12 Udgifter til mentor til aktiverede kontanthjælpsmodtagere (lov om aktiv
beskæftigelsesindsats § 78-81).
Her registreres støtten til mentorfunktion for kontanthjælpsmodtagere
og starthjælpsmodtagere, der deltager i tilbud efter kapital 10-12. Støtte
til mentorfunktion kan gives til en medarbejder i virksomheden eller på
en uddannelsesinstitution. På uddannelsesinstitutionen og i en mindre
virksomhed kan mentorfunktionen varetages af en ekstern konsulent, jf.
§ 78, stk. 2 og 3. Støtte til mentorfunktion gives til dækning af frikøb af
medarbejder hos arbejdsgiver eller uddannelsesinstitution, eller som
honorar af ekstern konsulent, jf. § 79. Der kan endvidere gives tilskud
til køb af uddannelse for medarbejdere, jf. § 80.
13 Udgifter til opkvalificering af ansatte og til introduktion ved ansættelse for
kontanthjælpsmodtagere (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 99 og 101).
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Her registreres udgifter i forbindelse med opkvalificering herunder ud
gifter til vejledningsforløb for kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere uden løntilskud, jf. § 99.
Endvidere registreres udgifter i forbindelse med introduktion ved ansættelse uden løntilskud for kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere. Støtten kan gives i form af støtte til en mentorfunktion ved frikøb
af medarbejdere, som varetager funktionen eller i form af ekstern konsulent i mindre virksomheder. Der kan endvidere gives tilskud til køb af
uddannelse af mentoren, jf. § 101.
14 Ordinære uddannelsesforløb (§ 33, stk. 1. nr. 3 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats)
Her registreres udgifter og indtægter til uddannelse efter § 33 stk. 1 nr. 3
for kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere aktiveret efter lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats.
16

Produktionsskoler
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende produktionsskoler, jf.
lov om produktionsskoler. Dog registreres kommunale bidrag til staten
vedrørende ordinære elever på produktionsskoler på funktion 3.44 Andre faglige uddannelser, gruppering 01.
I forbindelse med regnskabsafslutningen udkonteres udgifter til produktionsskoler, som kan henføres til personer, der ikke er kontanthjælpsmodtagere aktiveret efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Disse
udgifter registreres i regnskabet på uautoriserede grupperinger på funktion 5.98.

17

Amtskommunale tilskud til kurser for arbejdsløse
Her registreres amtskommunale tilskud til kurser for arbejdsløse.

18

Udgifter ved undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede kontanthjælpsmodtagere.
Her registreres udgifter til danskundervisning af aktiverede kontanthjælpsmodtagere efter § 2 nr. 2 og 3, som deltager i undervisningen i
kombination med tilbud efter kapitel 10-12 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats.
Udgifter til danskundervisning, som vedrører øvrige kursister, som ikke
deltager i undervisningen efter kapitel 10-12 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats registreres under 5.60 gruppering 02.

92

Indtægter vedrørende betaling for arbejde udført i private hjem m.v.
Her registreres indtægterne vedrørende de private husstandes betaling
for de udsendte kontanthjælpsmodtageres præsterede arbejdstimer, jf.
lov om aktiv beskæftigelsesindsats, samt andre indtægter, f.eks. salgsindtægter vedrørende beskæftigelsesprojekter.

96

Tilskud til undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede kontanthjælpsmodtagere.
Her registreres tilskud efter lov nr. 423 af 31. maj 2000 om tilskud til
undervisning i dansk som andetsprog for voksne. Tilskuddene vedrører
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kun aktiverede kontanthjælpsmodtagere, som deltager i undervisningen
som led i tilbud efter kapitel 10-12 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats.
Tilskud vedrørende øvrige kursister, som ikke deltager i danskundervisningen efter kapitel 10-12 registreres på 5.60 gruppering 96.
Det bemærkes, at gruppering 06 under dranst 2, vedrører refusion fra orlovsydelse for kontanthjælpsmodtagere og modtagere af ledighedsydelse.
Endvidere er der under dranst 2 autoriseret en gruppering 07 til registrering af
den refusion, som staten inden for et rådighedsbeløb (loft) yder på 50 pct. Af
kommunens driftsudgifter i forbindelse med tilbud efter kapitel 10, tillægsydelser i form af hjælpemidler og mentorordning efter kapitel 14, godtgørelse efter
§ 83, opkvalificering i forbindelse med ansættelse efter § 99 og udgifter til
introduktion ved ansættelse efter § 101 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
samt driftsudgifter i forbindelse med uddannelsesaktiviteter efter § 12, herunder uddannelsesaktiviteter for personer, der modtager kontanthjælp under forrevalidering efter § 47 i lov om aktiv socialpolitik, jf. § 118, stk. 1 og § 119,
stk. 1 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats og § 100, stk. 2 i lov om aktiv socialpolitik.
Der er under dranst 2 autoriseret en gruppering 16 til registrering af tilskud til
produktionsskoler. I forbindelse med regnskabsafslutningen udkonteres tilskud
vedrørende produktionsskoler, som kan henføres til personer, der ikke er kontanthjælpsmodtagere aktiveret efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Disse udgifter registreres under dranst 2 på en autoriseret gruppering 17 Tilskud
vedrørende produktionsskoler til andre end kontanthjælpsmodtagere.
Der er endvidere under dranst 2 autoriseret en gruppering 20 til registrering af
tilskud fra EU. I forbindelse med regnskabsafslutningen udkonteres tilskud fra
EU, som kan henføres til personer, der ikke er kontanthjælpsmodtagere aktiveret efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Disse tilskud registreres under
dranst 2 på en autoriseret gruppering 19 Tilskud fra EU vedrørende andre end
kontanthjælpsmodtagere.

ØVRIGE SOCIALE FORMÅL
5.99 Øvrige sociale formål
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende øvrige sociale
formål, herunder udgifter til husly efter § 66 i lov om social service.
Det bemærkes, at støtte til frivilligt socialt arbejde, jf. § 115 i lov om social
service registreres på funktion 5.08 Støtte til frivilligt socialt arbejde.
På funktionen er autoriseret følgende driftsgruppering
01

Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign.
Her registreres udgifter til tinglysningsafgift pålagt kommunen
i forbindelse med lån til ejendomsskatter og boligydelseslån, jf. lov om
ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, lov
om lån til betaling af ejendomsskatter og tinglysningsafgiftsloven.
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Undervisning og kultur

FOLKESKOLEN
3.01 Folkeskoler
1 Drift
07 Skolebiblioteker
92 Deltagerbetaling
2 Statsrefusion
01 Tilskud til læreres videreuddannelse
03 Tilskud vedrørende skolelån
05 Tilskud til kommunale øvelsesskoler m.v.
3.02 Serviceforanstaltninger
3.03 Syge- og hjemmeundervisning
3.04 Skolepsykolog
3.05 Skolefritidsordninger
1 Drift
02 Søskenderabat
03 Fripladser i skolefritidsordninger
92 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat
3.06 Amtscentraler
3.07 Undervisning af børn med vidtgående handicap
3.08 Observationsskoler
3.10 Bidrag til statslige og private skoler
1 Drift
01 Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private
gymnasieskoler
04 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler
3.11 Specialpædagogisk bistand til børn og voksne
1 Drift
01 Specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har
påbegyndt skolegangen
02 Undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med
fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør
3.12 Efterskoler og ungdomskostskoler
3.13 Forberedende voksenundervisning
3.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
PRØVEFORBEREDENDE ENKELTFAGSUNDERVISNING
3.37 Prøveforberedende enkeltfagsundervisning for voksne
1 Drift
92 Deltagergebyr
2 Statsrefusion
01 Refusion vedrørende lærerkandidater
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3.13 Forberedende voksenundervisning
På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der vedrører forberedende
voksenundervisning, som har til formål, at give voksne mulighed for at forbedre deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling
samt talforståelse, regning og basale matematiske begreber jf. om lov forberedende voksenundervisning.
3.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der vedrører Ungdommens
Uddannelsesvejledning.

PRØVEFORBEREDENDE ENKELTFAGSUNDERVISNING
3.37 Prøveforberedende enkeltfagsundervisning for voksne
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende prøveforberedende enkeltfagsundervisning for voksne.
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgruppering:
92

Deltagergebyr

GYMNASIER M.V.
3.40 Fælles formål
På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der ikke er omfattet af den
autoriserede registrering på omkostningssted og som ikke objektivt kan fordeles på funktionerne 3.41 og 3.42.
Befordringstilskud til SU-støtteberettigede ungdomsuddannelser skal ikke registreres her, idet der henvises til funktion 3.49 Befordring af elever.
3.41 Gymnasier og HF-kurser
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende amtskommunens gymnasier, HF-kurser og studenterkurser.
Pensionsudgifter vedrørende gymnasielærere samt refusion heraf (100 pct.) registreres ikke på funktion 3.41, men på en mellemregningskonto på hovedkonto
8.
Regler for registrering på omkostningssted på gymnasie- og HF-området
Registrering på omkostningssted er autoriseret i regnskabet for funktion 3.41.
Således skal hver institution under funktion 3.41 tildeles et omkostningsstednummer i intervallet 0101-9999.
Udgifter og indtægter, der er direkte forbundet med selve undervisningen samt
udgifter og indtægter, der er nødvendige for at sikre undervisningsydelsen er i
regnskabet omfattet af den autoriserede registrering på omkostningssted.
Som eksempel på udgifter, der er direkte forbundet med selve undervisningen,
kan nævnes udgifter til lønninger til undervisningspersonale (herunder vikarer),
materiale og udstyr, der benyttes som en integreret del af undervisningen (bø-
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ger, edb, øvrigt undervisningsmateriale og -apparatur, idrætsudstyr m.v.) samt
elevaktiviteter (udflugter m.v.).
Som eksempel på udgifter, der er nødvendige for at sikre undervisningsydelsen
kan nævnes udgifter til inventar (borde, stole, hårde hvidevarer m.v.), kantine,
rengøring, løbende vedligeholdelse af lokaler, strøm, vand og varme samt udgifter til den administration, som foregår på skolen, herunder løn til rektor,
sekretariat mv.
Endvidere registreres udgifter og indtægter til efteruddannelse, sygedagpengerefusion og pensionsforsikringer vedrørende det på institutionen ansatte personale på omkostningssted.
Derimod indgår udgifter til lokaler i sig selv (dvs. husleje), tjenestemandspensioner, pædagogikumkandidater og honorering af vejledning af pædagogikumkandidater samt fælles edb-systemer for hele gymnasieområdet ikke som en del
af den autoriserede registrering på omkostningssted. Det bemærkes endvidere,
at mellemkommunale betalinger ikke skal fordeles på omkostningssted. Disse
udgifter registreres på funktion 3.40 eller på konti for fælles formål på funktion
3.41.
Udgifter og indtægter, der ikke er omfattet af den autoriserede registrering på
omkostningssted, registreres på fælleskonti i stedintervallet 0001-0100.
3.42 Bidrag til private og statslige skoler og kurser
På denne funktion registreres bidrag for gymnasie- og HF-elever samt kursister
i private og statslige skoler og kurser.
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgruppering til registrering af
bidragene:
01

Bidrag for gymnasie- og HF-elever og kursister i private og statslige gymnasier.

FAGLIGE UDDANNELSER
3.43 Bidrag til lærlingeundervisning
På denne funktion registreres bidrag til lærlingeundervisning.
3.44 Andre faglige uddannelser
På denne funktion registreres bl.a. tilskud til uddannelse af specialarbejdere
med flere.
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgruppering:
01 Bidrag vedrørende ordinære elever på produktionsskoler
Her registreres kommunale bidrag til staten vedrørende ordinære elever på
produktionsskoler. Øvrige udgifter og indtægter vedrørende produktionsskoler registreres på funktion 5.98 Beskæftigelsesordninger, grppering 16.
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2. overskrift - ejerforhold
I 2. overskrift foretages en opdeling af de kommunale aktiviteter efter ejerforholdet for de institutioner, ordninger eller lignende, som aktiviteterne vedrører.
Der sondres i kontoplanen mellem tre former for ejerforhold
•
•
•

Egne
Selvejende/private
Andre offentlige myndigheder

Registreringen af ejerforholdet er autoriseret på de funktioner i kontoplanen,
hvor der optræder andre ejerforhold end Egne. Ejerforholdet skal i disse tilfælde anføres i den ovenfor viste rækkefølge.
5., 6., 7. og 8. ciffer - omkostningssted
Ved hjælp af kontonummerets 5., 6., 7. og 8. ciffer kan der foretages en opsplitning på omkostningssteder, dvs. på de enkelte institutioner, afdelinger mv.
Omkostningssted 0000-0100 er altid forbeholdt fællesudgifter og -indtægter
vedrørende egne institutioner mv. Herudover er specifikationen på omkostningssted i det 5. - 8. ciffer autoriseret på funktionerne 3.01 Folkeskoler, 3.05
Skolefritidsordninger, 3.41 Gymnasier og HF-kurser, 4.01 Somatiske sygehuse, 4.02 Psykiatriske sygehuse og afdelinger, 5.12 Vuggestuer, 5.13 Børnehaver, 5.14 Integrerede institutioner og 5.15 Fritidshjem.
9. og 10. ciffer - gruppering
Grupperingerne på kontonummerets 9. og 10. ciffer anvendes til en videreopdeling af funktioner på enkeltaktiviteter eller -områder.
Grupperingscifrene er autoriseret i de tilfælde, hvor man fra de centrale myndigheders side ønsker at kunne uddrage specifikke oplysninger af de kommunale budgetter og/eller regnskaber. Dette er altid tilfældet for statsrefusion og
for anlæg (i regnskabet) samt i et vist omfang for driftskontiene.
11 og 12. ciffer - hovedart og art
Ved hjælp af kontonummerets 11. ciffer specificeres kommunens ressourceforbrug på hovedarter, dvs. løn, varekøb, tjenesteydelser m.v. Hovedarterne 1-9 er
altid autoriserede. Hovedart 0 Beregnede omkostninger alene er autoriseret på
forsyningsområderne, dvs. på hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder mv, samt
ældre- og sygehusområdet (funktion 4.01-4.40 og 5.30-5.34).
I det 12. ciffer er foretaget en yderligere specifikation af de enkelte hovedarter
på arter. Eksempelvis er hovedarten varekøb opdelt på fem arter: fødevarer,
brændsel og drivmidler, køb af jord og bygninger, anskaffelser samt øvrige varekøb. Artsspecifikationen er altid autoriseret i regnskabet og i nogle tilfælde
ligeledes i budgettet. Der er således i budgettet autoriseret en specifikation på
arterne 4.0, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.9, 7.1, 7.2, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 og 8.6.
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RENTER AF KORTFRISTET GÆLD TIL STATEN
7.52 Anden gæld
RENTER AF KORTFRISTET GÆLD I ØVRIGT
7.54
7.56
7.57
7.59
7.61

Andre kommuner og amtskommuner
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager
Anden kortfristet gæld med udenlandsk betalingsmodtager
Mellemregningskonto
Selvejende institutioner med overenskomst

RENTER AF LANGFRISTET GÆLD
7.63
7.64
7.65
7.66
7.67
7.68

Selvejende institutioner med overenskomst
Stat og hypotekbank
Andre kommuner og amtskommuner
Kommunernes Pensionsforsikring
Andre forsikringsselskaber
Realkredit
01 Kommunale ældreboliger
7.70 Kommunekreditforeningen
01 Kommunale ældreboliger
7.71 Pengeinstitutter
01 Kommunale ældreboliger
7.74 Offentligt emitterede obligationer i udland
01 Kommunale ældreboliger
7.75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor
01 Kommunale ældreboliger
7.76 Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor
01 Kommunale ældreboliger
KURSTAB OG KURSGEVINSTER
7.77 Kurstab i forbindelse med lånoptagelse
4 Renter
01 Kommunernes Pensionsforsikring
02 Andre forsikringsselskaber
03 Realkredit
05 Kommunekreditforeningen
07 Offentligt emitterede obligationer i indland
08 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor
09 Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor
10 Selvejende institutioner
7.78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt
4 Renter
01 Realkreditobligationer
02 Kommunekreditforeningsobligationer
03 Statsobligationer m.v.
04 Likvide aktiver udsted i øvrige EU/EØS-lande
06 Pantebreve
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REVALIDERING MV.
Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob og skånejob.
5.38 Beskyttet beskæftigelse
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse til personer under 65/67 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. § 87, stk. 1 og 4 i lov om
social service. På funktionen registreres dels amtskommunernes udgifter til
beskyttet beskæftigelse efter § 87, stk. 1, dels kommunernes udgifter til beskyttet beskæftigelse, som kommunen visiterer egne borgere til, jf. § 87, stk. 4.
Endvidere registreres her kommunens grundtakstbetaling til amtskommunale
tilbud efter § 87, stk. 3, jf. § 131 a, stk. 1, nr. 5 i lov om social service.
Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb efter § 87, stk. 2 til personer med særlige sociale vanskeligheder i
tilknytning til boformer efter § 94 i lov om social service registreres på funktion 5.42.
Desuden bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse efter § 87 i forbindelse med behandling af stofmisbrugere registreres på
funktion 5.45.
Støtte til befordringsudgifter i tilknytning til beskyttet beskæftigelse efter § 87,
jf. § 89, stk. 2 i lov om social service og § 4 i Socialministeriets ”Bekendtgørelse om aflønning mv. og støtte til befordringsudgifter i beskyttet beskæftigelse,
særligt tilrettelagte beskæftigelsestilbud og i aktivitets- og samværstilbud”,
registreres på art 4.0.
På funktionen er der autoriseret en driftsgruppering til registrering af udgifter
til aflønning under beskyttet beskæftigelse, jf. § 89 i lov om social service og §
1 i Socialministeriets ”Bekendtgørelse om aflønning mv. og støtte til befordringsudgifter i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsestilbud og i aktivitets- og samværstilbud”. Aflønningen registreres på art 5.2
Der er desuden autoriseret en driftsgruppering til registrering af amtskommunernes udgifter til medfinansiering af udgifter til en kommunal opgaveløsning
inden for beskyttet beskæftigelse, som er alternative tilbud til grundtakstfinansierede tilbud efter §§ 131 a og 131 c i lov om social service, og hvor de kommunale tilbud skønnes at nedsætte amtskommunens udgifter efter §§ 131 a og
131 c, jf. § 131 d i lov om social service. Den amtskommunale medfinansiering
kan omfatte den del af udgiften til den kommunale opgaveløsning, der overstiger den modsvarende grundtakst efter § 131 a, jf. § 131 d. I ganske særlige
tilfælde kan amtskommunerne medfinansiere udgifter til en kommunal opgaveløsning, selv om disse betingelser ikke er opfyldt, jf. § 131 d, stk. 2. Der henvises i øvrigt til de generelle bemærkninger i indledningen til hovedkonto 5 vedrørende amtskommunal medfinansiering efter § 131 d i lov om social service.
5.39 Aktivitets- og samværstilbud
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende aktivitets- og
samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. § 88, stk. 1 og 3 i lov om social service. På funktionen registreres dels amtskommunernes udgifter til aktivitets- og

Budget- og regnskabssystem
Dato: 20. februar 2004

4.5.5 - side 2
Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2003/Budget 2004

samværstilbud efter § 88, stk. 1, dels kommunernes udgifter til aktivitets- og
samværstilbud, som kommunen visiterer egne borgere til, jf. § 88, stk. 3. Endvidere registreres her kommunens grundtakstbetaling til amtskommunale tilbud
efter § 88, stk. 2, 1. pkt., jf. § 131 a, stk. 1, nr. 5 i lov om social service.
Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende aktivitets- og samværstilbud efter § 88, stk. 2 til personer med særlige sociale vanskeligheder i tilknytning til boformer efter § 94 i lov om social service registreres på funktion 5.42.
Desuden bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende aktivitets- og samværstilbud efter § 88 i forbindelse med behandling af stofmisbrugere registreres
på funktion 5.45.
Støtte til befordringsudgifter i tilknytning til aktivitets- og samværstilbud efter
§ 88, jf. § 89, stk. 2. 2. pkt. i lov om social service og § 5 i Socialministeriets
”Bekendtgørelse om aflønning mv. og støtte til befordringsudgifter i beskyttet
beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsestilbud og i aktivitets- og samværstilbud”, registreres på art 4.0.
På funktionen er der autoriseret en driftsgruppering til registrering af udgifter
til aflønning under aktivitets- og samværstilbud, jf. § 89 i lov om social service
og § 3 i Socialministeriets ”Bekendtgørelse om aflønning mv. og støtte til befordringsudgifter i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsestilbud og i aktivitets- og samværstilbud”. Aflønningen registreres på art 5.2
Der er desuden autoriseret en driftsgruppering til registrering af amtskommunernes udgifter til medfinansiering af udgifter til en kommunal opgaveløsning
inden for aktivitets- og samværstilbud, som er alternative tilbud til grundtakstfinansierede tilbud efter §§ 131 a og 131 c i lov om social service, og hvor de
kommunale tilbud skønnes at nedsætte amtskommunens udgifter efter §§ 131 a
og 131 c, jf. § 131 d i lov om social service. Den amtskommunale medfinansiering kan omfatte den del af udgiften til den kommunale opgaveløsning, der
overstiger den modsvarende grundtakst efter § 131 a, jf. § 131 d. I ganske særlige tilfælde kan amtskommunerne medfinansiere udgifter til en kommunal
opgaveløsning, selv om disse betingelser ikke er opfyldt, jf. § 131 d, stk. 2. Der
henvises i øvrigt til de generelle bemærkninger i indledningen til hovedkonto 5
vedrørende amtskommunal medfinansiering efter § 131 d i lov om social service.
5.40 Revalidering
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende den amtskommunale revalideringsindsats, herunder arbejdsprøvning, erhvervsmodnende
eller afklarende aktiviteter, optræning og uddannelse, jf. § 22 i lov om ansvaret
for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.
Endvidere registreres her udgifter til erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser og jobindslusningsprojekter efter § 23 i lov om ansvaret for og
styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.
Endvidere registreres på denne funktion lønudgifter til personer i fleksjob på
amtskommunale revalideringsinstitutioner og beskyttede værksteder, jf. § 71,
stk. 1 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Løntilskuddet til disse personer i
fleksjob efter § 71, stk. 2-4, som registreres på funktion 5.41, indtægtsføres på
nærværende funktion.
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Tilsvarende registreres på denne funktion lønudgifter til personer i skånejob på
amtskommunale revalideringsinstitutioner og beskyttede værksteder, jf. § 57 i
lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Løntilskuddet til disse personer i skånejob
efter § 63, jf. § 64 stk. 5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som registreres på funktion 5.41, indtægtsføres på nærværende funktion.
Den statslige refusion af driftsudgifterne i forbindelse med uddannelsesaktiviteter efter §§ 12 og 47, jf. § 100, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik, registreres på
funktion 5.98, dranst 2, gruppering 07.
Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse
efter § 87 registreres på funktion 5.38, og at udgifter og indtægter vedrørende
aktivitets- og samværstilbud efter § 88 registreres på funktion 5.39.
På funktionen er der autoriseret følgende driftsgrupperinger:
02

Erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser samt jobindslusningsprojekter (§ 23 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive
beskæftigelsesindsats)
Her registreres udgifter til erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser samt jobindslusningsprojekter, jf. § 23 i lov om ansvaret for
og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.
Endvidere registreres udgiften til de pågældende aktiviteter for de personer, som har fået tilsagn om eller som har påbegyndt et tilbud efter de
hidtil gældende regler i lov om aktiv socialpolitik og som gennemfører
tilbuddet efter de hidtil gældende regler, jf. § 9, stk. 2 i lov nr. 417 af
10. juni 2003.

03

Amtskommunal revalideringsindsats (§ 22 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats)
Her registreres udgifter vedrørende den amtskommunale revalideringsindsats, herunder vedrørende arbejdsprøvning, erhvervsmodnende eller
afklarende aktiviteter, optræning og uddannelse, jf. § 22 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats
Endvidere registreres udgiften til de pågældende aktiviteter for de personer, som har fået tilsagn om eller som har påbegyndt et tilbud efter
de hidtil gældende regler i lov om aktiv socialpolitik og som gennemfører tilbuddet efter de hidtil gældende regler, jf. § 9 stk. 2 i lov nr. 417 af
10. juni 2003.

04

Løn til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner mv.
Her registreres lønudgifter til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner og beskyttede værksteder, jf. § 71, stk. 1 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Løntilskuddet til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner og beskyttede værksteder efter § 71, stk. 2-4, som registreres på
funktion 5.41, indtægtsføres på nærværende funktion.

05

Løn til personer i skånejob på revalideringsinstitutioner mv.
Her registreres lønudgifter til personer i skånejob på revalideringsinstitutioner og beskyttede værksteder, jf. § 57 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Løntilskuddet til personer i skånejob på revalideringsinstitutioner og beskyttede værksteder efter § 63, jf. § 64, stk. 5, som
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registreres på funktion 5.41, indtægtsføres på nærværende funktion.
07

Driftsudgifter ifm. uddannelsesaktiviteter (lov om aktiv socialpolitik §§
12 og 47)
Her registreres driftsudgifter i forbindelse med uddannelsesaktiviteter
efter aktivlovens § 12. Det drejer sig udgifter til de uddannelser, som
kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere med godkendelse af
kommunalbestyrelsen kan deltage i som f.eks. folkeskolens 8.-10. klassetrin og HF-enkeltfagsundervisning under 23 timer, jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 10. af 8. januar 1998 om uddannelsessøgendes
ret til kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde.
Endvidere registreres her driftsudgifter i forbindelse med uddannelsesaktiviteter for personer, der modtager kontanthjælp eller starthjælp under forrevalidering efter aktivlovens § 47. Forrevalidering omfatter aktiviteter, som revalidenden gennemfører, før det erhvervsmæssige sigte
er afklaret. Det er aktiviteter med et erhvervsmodnende eller afklarende
sigte (jf. aktivlovens § 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.
De driftsudgifter i forbindelse med uddannelsesaktiviteter, der registreres her, er omfattet af reglerne om statsrefusion, jf. aktivlovens § 100,
stk. 2.
Det bemærkes, at udgifter til uddannelsesaktiviteter efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats §§ 22 og 23,
som er omfattet af den delte finansiering mellem kommuner og amter,
jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 119, stk. 4 og 5, registreres
på gruppering 02 og 03.

5.41 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og skånejob
På funktionen registreres udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og skånejob, udgifter til
særlige ydelser og udgifter til ledighedsydelse, jf. kapitel 7 i lov om aktiv socialpolitik. På funktion 5.41 anvendes art 5.2.
Det er alene udgiften til løntilskud, der registreres på denne funktion. Lønudgiften til personer i fleksjob og skånejob registreres under de kommunale virksomheder, institutioner og forvaltninger, hvor de er ansat. På de samme funktioner indtægtsføres endvidere løntilskuddet.
For hver gruppering under funktion 5.41 skal føres en ydelsesregistrant, svarende til ydelsesregistranten under funktionerne 5.01 og 5.05, jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 515 af 9. juni 2000 om kommunernes regnskabsaflæggelse og statsrefusion mv. på visse dele af det sociale område.
Det skal bemærkes, at enkelte af de ændringer af reglerne om fleksjob, ledighedsydelse, sagsbehandling mv., der er foretaget ved lov nr. 284 af 25. april
2001, skal notificeres af EU inden de træder i kræft. Nogle af ændringerne er
den første oktober 2001 endnu ikke trådt i kraft. Der henvises endvidere til
Indenrigsministeriets
orienteringsskrivelse
af
15.
maj
2001.
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Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger:
01

Ledighedsydelse efter ustøttet beskæftigelse med 35 pct. refusion (§ 74 f,
stk. 1-3)
Her registreres udgifter til ledighedsydelse med 35 pct. statsrefusion til
personer, der er overgået fra ledighedsydelse eller fleksjob til ustøttet beskæftigelse, og som ved efterfølgende ledighed, herunder ved midlertidige afbrydelser af arbejdet, har ret til ledighedsydelse, jf. aktivlovens § 74
f, stk. 1-3.
Det bemærkes, at udgifter til ledighedsydelse under sygdom og barsel til
personer, der er overgået fra ledighedsydelse eller fleksjob til ustøttet
beskæftigelse, registreres på gruppering 20.

03

Driftsudgifter for personer på ledighedsydelse (§ 32 stk. 1, nr. 2 og 3, jf. §
3, stk., 2 og §§ 76 og 77 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats).
Her registreres udgifter til tilbud om vejledning og opkvalificering efter
§ 32, stk. 1, nr. 1 og 2, jf. § 32 stk. 2 og udgifter til hjælpemidler (undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning) efter §§
76 og 77 for personer på ledighedsydelse og personer på særlig støtte i
forbindelse med rådighedsafprøvning.

04

Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 100 pct. refusion (§
72)
Her registreres udgifter til løntilskud på 1/3 af lønnen med 100 pct. statsrefusion til personer, som er ansat i et fleksjob, der er etableret før 1. juli
2001, jf. aktivlovens § 72, stk. 2-4 og § 8, stk. 5 i lov nr. 284 af 25. april
2001.
Fra 1. januar 2006 registreres udgifter til løntilskud til disse personer i
fleksjob på gruppering 13 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i
fleksjob med 65 pct. refusion.

05

Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 100 pct. refusion (§
72)
Her registreres udgifter til løntilskud på 1/2 af lønnen med 100 pct. statsrefusion til personer, som er ansat i et fleksjob, der er etableret før 1. juli
2001, jf. aktivlovens § 72, stk. 2-4 og § 8, stk. 5 i lov nr. 284 af 25. april
2001.
Endvidere registreres her udgifter til løntilskud til personer, som ved
ikrafttræden af lov nr. 459 af 10. juni 1997 var ansat i beskyttede enkeltpladser efter 50/50-ordningen indtil ansættelsen ophører, jf. § 3, stk. 2 i
lov nr. 459 af 10. juni 1997.
Fra 1. januar 2006 registreres udgifter til løntilskud til disse personer i
fleksjob på gruppering 14 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i
fleksjob med 65 pct. refusion.

06

Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 100 pct. refusion (§
72)
Her registreres udgifter til løntilskud på 2/3 af lønnen med 100 pct.
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statsrefusion til personer, som er ansat i et fleksjob, der er etableret før
1. juli 2001, jf. aktivlovens § 72, stk. 2-4 og § 8, stk. 5 i lov nr. 284 af
25. april 2001.
Fra 1. januar 2006 registreres udgifter til løntilskud til disse personer i
fleksjob på gruppering 15 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i
fleksjob med 65 pct. refusion.
07

Ledighedsydelse mellem fleksjob uden refusion (§ 74 a, stk. 2-5, indtil 1.
juli 2001 § 74) [nedlægges fra budget 2002]
Her registreres udgifter til ledighedsydelse uden statsrefusion til personer, som har ret til ledighedsydelse og bliver ledige efter at have været
ansat i fleksjob, jf. aktivlovens § 74 a, stk. 2. Endvidere registreres udgifter til ledighedsydelse til personer, som bliver ledige efter at have
været ansat i fleksjob i 9 måneder inden for de seneste 18 måneder, jf.
aktivlovens § 74 a, stk. 3. Desuden registreres udgifter til ledighedsydelse til personer, der er berettiget til ledighedsydelse, og som bliver
ledige ved midlertidige afbrydelser i arbejdet, som ikke kan tilregnes
den pågældende, jf. aktivlovens § 74 a, stk. 4. Endelig registreres her
udgifter til ledighedsydelse under sygdom og barsel til personer, der
har været ansat i fleksjob, jf. aktivlovens § 74 a, stk. 5, jf. § 74 a, stk. 24.
Det bemærkes, at udgifter til ledighedsydelse mellem fleksjob i perioden indtil 1. juli 2001 efter den da gældende § 74 i lov om aktiv socialpolitik også registreres her.

08

Løntilskud til personer i skånejob og handicappede personer med 50 pct.
refusion (§ 63, jf. § 64 stk. 5 og 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)
Her registreres udgifter til løntilskud til personer, der modtager social pension, og som er ansat i et skånejob, hvortil staten yder 50 pct. refusion, jf.
§ 63, jf. § 64 stk. 5.
Endvidere registreres her udgifter til løntilskud til personer, der modtager social pension, og som ved ikrafttræden af lov nr. 454 af 10. juni
1997 er ansat i beskyttede enkeltpladser efter 1/3-ordningen indtil ophør af stillingen, jf. § 114 i lov om aktiv socialpolitik.
Endelig registreres udgifter til løntilskud til handicappede personer, jf.
§ 2 nr. 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som ikke er medlem
af en arbejdsløshedskasse. Løntilskuddet opgøres efter § 63, jf. § 64,
stk. 6.

09

Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob uden refusion (§
74 a, stk. 1 og 5, indtil 1. juli 2001 § 74 a) [nedlægges fra budget 2002]
Her registreres udgifter til ledighedsydelse uden statsrefusion til personer, der er visiteret til et fleksjob, og som venter på et fleksjob, jf. aktivlovens § 74 a, stk. 1. Desuden registreres udgifter til ledighedsydelse
under sygdom og barsel til personer i visitationsperioden før første
fleksjob, jf. aktivlovens § 74 a, stk. 5, jf. § 74 a, stk. 1.
Det bemærkes, at udgifter til ledighedsydelse i visitationsperioden i
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perioden indtil 1. juli 2001 efter den da gældende § 74 a i lov om aktiv
socialpolitik også registreres her.
10

Ledighedsydelse under ferie med 50 pct. refusion (§§ 74 e og 74 h)
Her registreres udgifter til ledighedsydelse under ferie med 50 pct.
statsrefusion til personer, der er ansat i fleksjob og som holder ferie, til
personer, der modtager ledighedsydelse og holder ferie, og til personer,
der er overgået fra ledighedsydelse eller fleksjob til ustøttet beskæftigelse og som holder ferie, jf. aktivlovens §§ 74 e og 74 h.

11

Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse med 35 pct. refusion
(§ 74 i)
Her registreres udgifter til særlig ydelse med 35 pct. statsrefusion til
personer, der venter på et fleksjob og som ved visitationen til fleksjob
ikke har ret til ledighedsydelse, og som har en indtægt, der er mindre
end ikke-forsørgersatsen for kontanthjælpsmodtagere, for personer under 25 år dog mindre end ungesatserne for kontanthjælpsmodtagere.
Den særlige ydelse udgør forskellen mellem personens indtægt og ikke-forsørgersatsen, for personer under 25 år mellem indtægten og ungesatserne (jf. aktivlovens § 74 f). Endvidere registreres udgifter til
særlig ydelse til personer, der ved uforskyldt ledighed efter et fleksjob
ikke har opfyldt optjeningskravet til ledighedsydelse.
Det bemærkes, at udgifter til særlig ydelse i perioden indtil 1. juli 2002
efter den da gældende § 74 f i lov om aktiv socialpolitik også registreres her.

12

Driftsudgifter for personer i fleksjob, skånejob og handicappede personer
(§§ 74, 76-81, 99 og 101 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).
Her registreres udgifter til arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning og
hjælp til kortvarige kurser for personer, der er ansat i fleksjob eller som
skal ansættes i fleksjob, når hjælpen har afgørende betydning for at den
pågældende kan fastholde eller opnå ansættelse i fleksjob, jf. § 74.
Endvidere registreres her udgifter efter kapitel 14 (hjælpemidler og
mentorfunktion) for personer med handicap efter § 2 nr. 6 samt udgifter
efter og §§ 99 og 101 ved ansættelse af personer i skånejob i ustøttet
beskæftigelse.
Endelig registreres her udgifter efter kapitel 14 (hjælpemidler og mentorfunktion) for personer med handicap efter § 2, nr. 8, som ikke er
medlem af en arbejdsløshedskasse, samt udgifter efter §§ 99 og 101
ved ansættelse af personer med handicap, som ikke er medlem af en
arbejdsløshedskasse, i ustøttet beskæftigelse.

13

Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§
72)
Her registreres udgifter til løntilskud på 1/3 af lønnen med 65 pct. statsrefusion til personer, som er ansat i fleksjob, der er etableret den 1. juli
2001 og derefter og indtil 1. juli 2002. Fra 1. januar 2006 registreres alle udgifter til løntilskud på 1/3 af lønnen her (jf. aktivlovens § 72, stk.
2-4 og § 8, stk. 5 og stk. 7 i lov nr. 284 af 25. april 2001).
14 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion

Budget- og regnskabssystem
Dato: 20. februar 2004

4.5.5 - side 8
Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002

(§ 72)
Her registreres udgifter til løntilskud på 1/2 af lønnen med 65 pct. statsrefusion til personer, som er ansat i fleksjob, der er etableret den 1. juli
2001 og derefter. Fra 1. januar 2006 registreres alle udgifter til løntilskud på 1/2 af lønnen her (jf. aktivlovens § 72, stk. 2-4 og § 8, stk. 5 i
lov nr. 284 af 25. april 2001).
15

Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§
72)
Her registreres udgifter til løntilskud på 2/3 af lønnen med 65 pct. statsrefusion til personer, som er ansat i fleksjob, der er etableret den 1. juli
2001 og derefter. Fra 1. januar 2006 registreres alle udgifter til løntilskud på 2/3 af lønnen her (jf. aktivlovens § 72, stk. 2-4 og § 8, stk. 5 i
lov nr. 284 af 25. april 2001).

16

Tilskud med 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct.
refusion (§ 74 j)
Her registreres udgifter til tilskud på 1/2 af mindste overenskomstmæssige løn med 65 pct. statsrefusion til personer, der driver selvstændig
virksomhed og som på grund af varige begrænsninger i arbejdsevnen
har vanskeligt ved at opretholde beskæftigelsen i den selvstændige
virksomhed (jf. aktivlovens § 74 j).

17

Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct.
refusion (§ 74 j)
Her registreres udgifter til tilskud på 2/3 af mindste overenskomstmæssige løn med 65 pct. statsrefusion til personer, der driver selvstændig
virksomhed og som på grund af varige begrænsninger i arbejdsevnen
har vanskeligt ved at opretholde beskæftigelsen i den selvstændige
virksomhed (jf. aktivlovens § 74 j).

18

Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 35 pct.
refusion (§ 74 a, stk. 1)
Her registreres udgifter til ledighedsydelse med 35 pct. statsrefusion til
personer, der er visiteret til et fleksjob, og som venter på et fleksjob, jf.
aktivlovens § 74 a, stk. 1.
Det bemærkes, at udgifter til ledighedsydelse under sygdom og barsel
til personer i visitationsperioden før første fleksjob registreres på gruppering 20.

19

Ledighedsydelse mellem fleksjob med 35 pct. refusion (§ 74 a, stk. 2-4)
Her registreres udgifter til ledighedsydelse med 35 pct. statsrefusion til
personer, som har ret til ledighedsydelse og bliver ledige efter at have
været ansat i fleksjob, jf. aktivlovens § 74 a, stk. 2. Endvidere registreres udgifter til ledighedsydelse til personer, som bliver ledige efter at
have været ansat i fleksjob i 9 måneder inden for de seneste 18 måneder, jf. aktivlovens § 74 a, stk. 3. Desuden registreres udgifter til ledighedsydelse til personer, der er berettiget til ledighedsydelse, og som
bliver ledige ved midlertidige afbrydelser i arbejdet, som ikke kan
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tilregnes den pågældende, jf. aktivlovens § 74 a, stk. 4.
Det bemærkes, at udgifter til ledighedsydelse under sygdom og barsel
til personer, der har været ansat i fleksjob, registreres på gruppering 20.
20

Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 35 pct. refusion (§ 74 a,
stk. 5 og § 74 f, stk. 4)
Her registreres udgifter til ledighedsydelse under sygdom og barsel
med 35 pct. statsrefusion, jf. aktivlovens § 74 a, stk. 5 og § 74 f, stk. 4.
Det gælder både udgifter til ledighedsydelse under sygdom og barsel til
personer i visitationsperioden før første fleksjob, til personer, der har
været ansat i fleksjob, og til personer, der er overgået fra ledighedsydelse eller fleksjob til ustøttet beskæftigelse.
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INTRODUKTIONSPROGRAM M.V. FOR UDLÆNDINGE
5.60 Introduktionsprogram m.v.
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende introduktionsprogrammet for udlændinge omfattet af integrationsloven.
På funktionen registreres ligeledes udgifter til danskundervisning for personer
omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
På funktionen registreres endvidere de resultattilskud, som ydes hvis udlændinge består danskprøven eller kommer i ordinær beskæftigelse.
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger:
01 Introduktionsprogram
Her registreres udgifter vedrørende introduktionsprogrammet for udlændinge, jf. lov om integration af udlændinge i Danmark.
02

Udgifter til danskundervisning for øvrige kursister
Her registres udgifter i forbindelse med danskuddannelse af øvrige kursister, dvs. kursister, som på undervisningstidspunktet ikke er omfattet af
integrationsloven eller deltager i danskuddannelse efter lov om aktiv en
beskæftigelsesindsats § 32, nr. 2. Udgifter til danskuddannelse for kursister, som deltager i undervisningen som led i tilbud efter lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, og som er omfattet af lovens § 2, nr. 2-3 (dvs.
kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere), registreres under 5.98 gruppering 18.
Udgifter til danskuddannelse af kursister omfattet af introduktionsprogrammet registreres på funktion 5.60, gruppering 01 Introduktionsprogram.

90

Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet, som
kommunen har overtaget ansvaret for før den 1. juli 2002 (§ 45, stk. 4, i
integrationsloven).
Her registreres grundtilskud til dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet, som
kommunen har overtaget ansvaret for før den 1. juli 2002, jf. § 45, stk. 4,
i integrationsloven.

91

Gebyr for deltagelse i danskuddannelse (§ 14, stk. 2, i lov om danskuddannelse til voksne udlændige).
Her registreres kommunens gebyrindtægter fra kursister, som er omfattet
af reglerne om gebyr for deltagelse i danskundervisningen, jf. § 14, stk.
2, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

92

Tilskud til udlændinge, der modtager tilbud efter § 23 under introduktionsprogrammet (§ 45, stk. 5, stk. 7-8 og stk. 10-11, i integrationsloven)
og/eller modtager danskuddannelse efter § 21 i integrationsloven.
Her registreres tilskud for udgifterne vedrørende udlændinge, der modtager tilbud efter § 23 under integrationsprogrammet, jf. § 45, stk. 5, stk. 8
samt stk. 11, i integrationsloven.
Her registreres ligeledes tilskud efter integrationsloven til mindreårige
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uledsagede asylansøgere med opholdstilladelse efter udlændingeloven,
som er bosat i kommunen, jf. § 45, stk. 10, i integrationsloven.
Her registreres endvidere tilskud til mentorfunktion efter § 23 d, for udlændinge, der deltager i ordinær uddannelse efter § 23 a, stk. 1, nr. 3, jf. §
45, stk. 7, i integrationsloven.
93

Tilskud for udlændinge, der modtager danskuddannelse under introduktionsprogrammet (§ 45, stk. 14, i integrationsloven).
Her registreres tilskud for udgifterne vedrørende udlændinge, der modtager danskuddannelse under introduktionsprogrammet, jf. § 45, stk. 14, i
integrationsloven.

94

Tilskud for udlændinge, der modtager særligt tilrettelagt danskuddannelse eller tilskud for udlændinge i ordinær beskæftigelse, der modtager
særligt tilrettelagt danskuddannelse og/eller opkvalificerende forløb (§
45, stk. 15-16, i integrationsloven).
Her registreres tilskud for udlændinge, som deltager i særligt tilrettelagt
danskuddannelse efter integrationslovens § 22, jf. § 45, stk. 15, i integrationsloven.
Her registreres ligeledes tilskud for udlændinge i ordinær beskæftigelse,
som modtager særligt tilrettelagt danskuddannelse efter integrationslovens § 22 og/eller opkvalificerende forløb samt mentorfunktion efter
integrationslovens § 24 a, jf. § 45, stk. 16, i integrationsloven.

95

Resultattilskud for udlændinge, der har bestået en danskprøve eller kommer i ordinær beskæftigelse, samt overgangstilskud i 2004 (§ 45, stk. 17
og stk. 19 i integrationsloven).
Her registreres resultattilskud for udlændinge, som inden for den treårige
introduktionsperiode har bestået en danskprøve og/eller som inden for
den treårige introduktionsperiode er kommet i ordinær beskæftigelse, jf.
§ 45, stk. 17, i integrationsloven.
Her registreres endvidere tilskud, som i 2004 ydes for hver måned efter
introduktionsperiodens afslutning, jf. § 45, stk. 19, i integrationsloven
(overgangstilskud).

96

Tilskud til danskuddannelse for øvrige kursister.
Her registreres tilskud til danskuddannelsen efter § 15, stk. 2, jf. lov nr.
375 af 28. maj 2003 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
Tilskud vedrørende kursister, som deltager i danskuddannelsen efter §
32, nr. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere), registreres på 5.98 gruppering 96.

97

Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet, som
kommunen har overtaget ansvaret for den 1. juli 2002 eller senere (§ 45,
stk. 4, i integrationsloven).
Her registreres grundtilskud til dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet, som
kommunen har overtaget ansvaret for den 1. juli 2002 eller senere, jf. §
45, stk. 4, i integrationsloven.
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Berigtigelser
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende efterreguleringer af de
enkelte tilskud.

5.61 Introduktionsydelse
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende introduktionsydelse og hjælp i særlige tilfælde for udlændinge omfattet af integrationsloven.
Det bemærkes, at der under dranst 2 er autoriseret en gruppering 01 til statsrefusion vedrørende udlændinge til ydelser med 75 pct. Her registreres refusion
vedrørende integrationsydelse samt hjælp i særlige tilfælde med 75 pct., uanset
om personen har fået opholdstilladelse før eller efter 1. juli 2002.
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger
01

Ydelse til udlændinge, som kommunen har overtaget ansvaret for
før den 1. juli 2002.
Her registreres udgifter til introduktionsydelse med 75 pct. refusion, jf.
kapitel 5 i integrationsloven, for udlændinge, som kommunen har overtaget ansvaret for før den 1. juli 2002. Her registreres ligeledes særlig
introduktionsydelse efter § 27 a (forskudsvis udbetaling) som affattet
ved lov nr. 438 af 10. juni 2002, jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 28.
april 2003, note 3. Her registreres endvidere særlig ydelse efter § 27 b,
samt særlig støtte efter § 28 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 643 af 28. juni
2001.

03

Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge, som kommunen har overtaget
ansvaret for før den 1. juli 2002.
Her registreres udgifter til hjælp i særlige tilfælde med 75 pct. refusion
efter integrationslovens kapitel 6. Her registreres endvidere udgifter til
hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger efter § 24 a, stk. 3, jf. § 45, stk. 3, i integrationsloven.
Kun udgifter vedrørende udlændinge, som kommunen har overtaget
ansvaret for før den 1. juli 2002 registreres her.

04

05

Ydelse til udlændinge, som kommunen har overtaget ansvaret for den
1. juli 2002 eller senere.
Her registreres udgifter til introduktionsydelser (starthjælp), jf. kapitel
5 i integrationsloven, for udlændinge, som kommunen har overtaget
ansvaret for den 1. juli 2002 eller senere. Her registreres ligeledes udgifter til særlig introduktionsydelse efter § 27 a (forskudsvis udbetaling), særlig ydelse efter § 27, stk. 3, samt særlig støtte efter § 27, stk.
4, som affattet ved lov nr. 438 af 10. juni 2002, jf. lovbekendtgørelse
792 af 18. september 2002, note 3.
Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge, som kommunen har overtaget
ansvaret for den 1. juli 2002 eller senere.
Her registreres udgifter til hjælp i særlige tilfælde med 75 pct. refusion
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efter integrationslovens kapitel 6.
Her registreres endvidere udgifter til hjælpemidler i form af
arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger efter § 24 a, stk.
3, jf. § 45, stk. 3, i integrationsloven.

90-92

Kun udgifter vedrørende udlændinge, som kommunen har overtaget
ansvaret for den 1. juli 2002 eller senere registreres her.
Tilbagebetaling vedrørende ydelser og hjælp i særlige tilfælde
Her registreres eventuelle tilbagebetalinger vedrørende introduktionsydelser og hjælp i særlige tilfælde.

5.65 Repatriering
På denne funktion registreres udgifter vedrørende repatriering af udlændinge
omfattet af repatrieringsloven.
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger:
01

Hjælp til repatriering
Her registreres udgifter vedrørende hjælp til repatriering, jf. §§ 7 og 8 i
repatrieringsloven, med 75 pct. refusion. Endvidere krediteres eventuel
tilbagebetaling af hjælp til repatriering efter repatrieringslovens § 9.

02

Reintegrationsbistand
Her registreres udgifter til reintegrationsbistand, jf. § 10 i repatrieringsloven, med 100 pct. refusion.

