Samtlige kommuner og amtskommuner m.fl.
Dato:
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26. september 2003
1.ø.kt.
2002-2544-15
jsn

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner
Hermed orienteres om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og
amtskommuner som følge af ændringer i integrationslovgivningen.
Pr. 1. januar 2004 træder lov nr. 425 af 10. juni 2003 om ændring af integrationsloven
samt lov nr. 375 af 28. maj 2003 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. i
kraft. Disse lovændringer indebærer, dels at konteringsregler mv. skal tilpasses med
ændrede paragrafhenvisninger, dels at der skal oprettes en ny gruppering som følge af
indførelse af mulighed for at opkræve gebyr for deltagelse i danskuddannelsen.
Lov nr. 425 af 10. juni 2003 om ændring i integrationsloven mv.
Med lovændringen er de aktive tilbud mv. ændret i overensstemmelse med aftalen om
flere i arbejde. Samtidig åbnes der mulighed for at tilbyde mentorer i forbindelse med
uddannelse eller ordinær beskæftigelse. Dette indebærer, at en række paragrafhenvisninger er ændret i forhold til gældende lovgivning.
Endvidere gennemføres der med loven en mindre finansieringsomlægning på integrationsområdet. Finansieringsomlægningen indebærer følgende:
•

Aftrapningstilskuddene, som kommer til udbetaling efter den treårige introduktionsperiode afskaffes, og der indføres i stedet resultattilskud. I 2004 er der en
overgangsordning.

•

Programtilskuddene differentieres fra og med det andet år i introduktionsperioden.

•

Grundtilskuddet nedsættes med 300 kr. pr. måned.

Lov nr. 375 af 28. maj 2003 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
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Loven indebærer bl.a., at danskundervisningen gøres mere effektiv og fleksibel, og at
undervisningen fremover finansieres via modultakster. Samtidig ophæves lov om tilskud til undervisning i dansk som andetsprog for voksne m.fl., idet tilskuddet fremover
ydes via lov om danskuddannelse mv.
Endvidere kan kommunerne fremover opkræve deltagergebyr for visse selvforsørgende kursister. Disse gebyrindtægter skal konteres på en særlig gruppering 91 under
funktion 5.60 Introduktionsprogram m.v., idet kommunernes gebyrindtægter modregnes i den kommunale budgetgaranti.
Ændringerne i kontoplan og konteringsregler, der fremgår af bilag A og B, træder i kraft
fra regnskab 2004.

Med venlig hilsen

Jakob Sylvest Nielsen

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Dato:
Kontor:
J.nr.:
Sagsbeh.:
Fil-navn:

26. september 2003
1.ø.kt.
2003-2544-15
jsn

Bilag A - Kontoplan
INTRODUKTIONSPROGRAM MV. FOR UDLÆNDINGE

5.60 Introduktionsprogram m.v.

1

Drift
01

Introduktionsprogram

02

Udgifter til danskundervisning for øvrige kursister

90

Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet, som kommunen har overtaget ansvaret for før den 1. juli
2002 (§ 45, stk. 4, i integrationsloven).

91

Gebyr for deltagelse i danskuddannelse (§14, stk. 2, i lov om
danskuddannelse til voksne udlændinge)

92

Tilskud for 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.

93

Tilskud for udlændinge, der modtager danskuddannelse under
introduktionsprogrammet (§ 45, stk. 14, i integrationsloven)
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94

Tilskud for udlændinge, der modtager særskilt tilrettelagt
danskuddannelse eller tilskud for udlændinge i ordinær beskæftigelse, der modtager særligt tilrettelagt danskuddannelse
og/eller opkvalificerende forløb (§ 45, stk. 15-16, 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).

96

Tilskud til danskuddannelse for øvrige kursister.

97

Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet, som kommunen har overtaget ansvaret for den 1. juli 2002
eller senere (§ 45, stk. 4, i integrationsloven)

98

Berigtigelser

5.61 Introduktionsydelse

1

Drift
01

Ydelse til udlændinge, som kommunen har overtaget ansvaret
for før den 1. juli 2002

03

Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge, som kommunen har
overtaget ansvaret for før den 1. juli 2002

04

Ydelse til udlændinge, som kommunen har overtaget ansvaret
for den 1. juli 2002 eller senere

05

Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge, som kommunen har
overtaget ansvaret for den 1. juli 2002 eller senere

90

Tilbagebetaling vedrørende ydelse med 75 pct. refusion

91

Tilbagebetaling vedrørende ydelse med 100 pct. refusion

92

Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde
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2

Statsrefusion
01

Refusion vedrørende udlændinge med 75 pct. refusion

Indenrigs- og Sundhedsministeriet
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Bilag B - Konteringsregler
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 danskuddannelse 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
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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
uledsagede asylansøgere med opholdstilladelse efter udlændingeloven, som er bosat i kommunen, jf. § 45, stk. 10, i integrationsloven.
Her registreres endvidere udgifter 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 intro-
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duktionsprogrammet (§ 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.
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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.

98 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. Gruppering 02 under dranst 2 til ydelser med 100 pct. refusion nedlægges med virkning fra 1. januar 2003.
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 overta
get 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
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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

Ydelse til udlændinge, som kommunen har overtaget ansvaret for
den 1. juli 2002 eller senere.
Her registreres udgifter til introduktionsydelser, 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
316 af 28. april 2003.

05

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 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 den 1. juli 2002 eller senere registreres her.

90-92 Tilbagebetaling vedrørende ydelser og hjælp i særlige tilfælde.
Her registreres eventuelle tilbagebetalinger vedrørende introduktionsydelser og hjælp i særlig tilfælde.

