Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl.

Dato:
1. juli 2002
Kontor:
1. økonomiske kontor
J. nr.:
2002/1562-18
Sagsbeh.: hbg
Fil-navn: orienteringsskrivelse

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I DET KOMMUNALE BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM
Efter drøftelse i Budget- og regnskabsrådet er der besluttet en række ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Ændringerne gennemføres bl.a. som følge af ændring af reglerne om ret til kontanthjælp, integrationsydelse
mv., ændring af reglerne om ledighedsydelse, indførelse af bagudbetaling af kontanthjælp samt førtidspensionsreformen.
Der orienteres endvidere om registrering af det særlige tilskud på ældreområdet på
samlet 0,5 mia. kr. i årene 2002 og 2003 samt registreringen af tilskud vedrørende
daghøjskoler.
De besluttede ændringer fremgår nedenfor. I bilagene er konteringsreglerne for de enkelte områder beskrevet nærmere. Det skal bemærkes, at alene de afsnit af konteringsreglerne, hvori der foretages ændringer er medtaget.

Med venlig hilsen

Hanne Agerbak
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1. Ændringer som følge af Lov nr. 361 af 6. juni 2002 (Lov om ændring af
lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven - Ændring af reglerne om
ret til kontanthjælp, introduktionsydelse mv.)
Folketinget har vedtaget Lov nr. 361 af 6. juni 2002 om ændring af lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven (Ændring af reglerne om ret til kontanthjælp, introduktionsydelse mv.).
Ifølge lovændringen indføres der nye principper for ret til kontanthjælp, så kun personer, der har opholdt sig her i riget i mindst 7 år ud af de sidste 8 år, har ret til fuld kontanthjælp. De personer, der ikke opfylder opholdskravet, men i øvrigt opfylder betingelserne i loven, har ret til starthjælp. Lovændringen træder i kraft 1. juli 2002. De nye
regler omfatter personer, der tager ophold her i riget efter lovens ikrafttræden. De hidtil
gældende regler gælder for personer, der har lovligt ophold her i riget ved lovens ikrafttræden.
a. Betydning af lovændringen i forhold til personer omfattet af aktivloven
Antallet af personer med starthjælp efter aktivloven vil i de første år efter lovændringens ikrafttræden være begrænset. Det skyldes, at hovedparten af de udlændinge, der
kommer til landet, først modtager starthjælp efter afslutning af det 3-årige introduktionsprogram efter integrationsloven. Indførelsen af starthjælp i aktivloven vil derfor først
slå tydeligt igennem i 2005 og være endeligt indfaset i 2010.
Der vil imidlertid allerede fra lovens ikrafttræden 1. juli 2002 kunne være personer, der
ikke har ret til fuld kontanthjælp, men kun til starthjælp. Det er derfor nødvendigt allerede fra 1. juli 2002 at foretage ændringer i den kommunale kontoplan, således at der er
mulighed for at registrere udgifter til starthjælp mv. efter de nye bestemmelser.
Kommunernes udgifter til starthjælp er på linie med udgifterne til kontanthjælp omfattet
af reglerne om statsrefusion. Det forudsætter, at der ligesom på kontanthjælpsområdet
sker en personbogføring af udbetalingerne af de enkelte ydelser, dvs. at der skal føres
en såkaldt ydelsesregistrant.
Starthjælpen omfatter såvel passive modtagere, hvor udgifterne til kontanthjælpen i
dag registreres på grupperinger på funktion 5.01 i den kommunale kontoplan, som aktiverede modtagere, hvor udgifterne til kontanthjælpen og andre forsørgelsesydelser i
forbindelse med aktiveringen registreres på funktion 5.05. Endvidere vil personer, der
modtager starthjælp alene kunne modtage starthjælp under revalidering i stedet for
revalideringsydelse, ligesom de under forrevalidering vil modtage starthjælp i stedet for
kontanthjælp. Udgifterne til personer under revalidering registreres i dag på grupperinger på funktion 5.01.
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Der vil også kunne udbetales starthjælp til visse grupper af flygtninge, hvor staten refunderer kommunernes udgifter med 100 pct. Det drejer sig om uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge, hvor udgifterne til kontanthjælp mv. i dag registreres
på funktion 5.04.
Endelig indeholder loven en bestemmelse om at udgifterne til hjælp i særlige tilfælde
efter reglerne i kapitel 10 i aktivloven til modtagere af starthjælp skal finansieres fuldt af
kommunerne, mens kommunernes udgifter til andre modtagere refunderes med 50 pct.
af staten.
Folketinget har endvidere vedtaget Lov nr. 438 af 10. juni 2002 om ændring af lov om
aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om fleksydelse og lov om retssikkerhed og
administration på det sociale område. Denne lovændring indebærer bl.a., at der indføres en bestemmelse om bagudbetaling af kontanthjælp i stedet for de hidtil gældende
regler om forudbetaling af kontanthjælp. Med bagudbetalingen af kontanthjælp skal en
person, der får brug for kontanthjælp henvende sig til kommunen en måned før hjælpen kan udbetales. Personer, der ikke melder sig i rette tid til kommunen eller kommer
fra forudbetalte ydelser som fx SU, vil typisk ikke have noget forsørgelsesgrundlag den
første måned. Til disse personer kan der udbetales en midlertidig forsørgelsesydelse såkaldt engangshjælp. Engangshjælpen ydes fra ansøgningstidspunktet og indtil ansøgeren får udbetalt kontanthjælp. Engangshjælpen kan maksimalt udgøre 4.231 kr.
pr. måned. For personer under 25 år, der bor hos en eller begge forældre, kan hjælpen
dog højst udgøre 2.103 kr. pr. måned. (jf. § 25 a). Ændringen træder i kraft 1. januar
2003.
Lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love (Førtidspensionsreform) indeholder en ændring af lov om aktiv socialpolitik. Med lovændringen kan personer, der ikke modtager fuld førtidspension på grund af betingelserne
om optjening, få supplerende kontanthjælp, jf. aktivlovens § 27 a. Lovændringen træder i kraft 1. januar 2003.
Sammenlagt betyder L 361, L438 og L285 en række ændringer i den kommunale kontoplan. Følgende grupperinger på funktion 5.01 Kontanthjælp mv., funktion 5.04 Kontanthjælp mv. vedrørende visse grupper af flygtninge og funktion 5.05 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere ændrer tekst og indhold pr. 1. juli 2002 (Regnskab 2002). Det
bemærkes, at reglerne vedrørende engangshjælp (aktivlovens § 25a) – som følge af
indførelse af regler om bagudbetaling af kontanthjælp og reglerne om supplerende
kontanthjælp til personer, der ikke modtager fuld førtidspension (aktivlovens § 27a)
først træder i kraft pr. 1. januar 2003 (Budget 2003). Konteringsreglerne for hovedkonto 5.01, 5.04 og 5.05 fremgår af bilag A
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5.01 Kontanthjælp mv.
1 Drift
………….
¾ 13 Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlevende fyldt 25 år (§ 25,
stk. 1, nr. 1, § 25, stk. 2, § 25, stk. 6 nr. 1 og stk. 7, §25a og § 26, stk. 3)
¾ 14 Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering (§§ 25, 25a og 26, stk. 3, jf. §§
46, stk. 1, 3. pkt. og 47, stk. 4 og 5)
……….
¾ 16 Særlig støtte (§ 34)
……….
¾ 18 Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp til enlige fyldt 25 år (§ 25, stk. 1,
nr. 2, § 25, stk. 3, § 25, stk. 6, nr. 2 og stk. 7, § 25a og § 26, stk. 3)
¾ 19 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension, til personer uden
fuld førtidspension og til asylansøgere (§§ 25a, 27, 27a og 28)
¾ 20 Kontanthjælp og starthjælp til unge (§ 25, stk. 1, nr. 3 og 4, § 25, stk. 4, § 25,
stk. 6, nr. 3 og 4 og stk. 7, § 25a og § 26, stk. 3)
2 Statsrefusion
………
¾ 02 Refusion af kontanthjælp mv. på grupperingsnr. 01-06, 08-10, 12-20, minus
grupperingsnr. 91, 93 og 95
Herudover skal det bemærkes at hjælp i særlige tilfælde til modtagere af starthjælp
uden refusion (§§ 81-85, jf. § 25, stk. 6) ikke må registreres på de autoriserede grupperinger på funktion 5.01, men skal registreres direkte på funktion 5.01 Kontanthjælp mv.
(jf. bilag A)

5.04 Kontanthjælp mv. vedrørende visse grupper af flygtninge
1 Drift
¾ 04 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct.
refusion (§§ 25, 25a,26, 27, 27a, 34, 36, 36a og 16, stk. 2, nr. 2)

5.05 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere
1 Drift
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¾ 02 Kontanthjælp og starthjælp til personer under 30 år i visitations- og mellemperioderne (§§ 25, 25a og 26, stk. 3, jf. §§ 20 og 24)
¾ 04 Særlig støtte (§ 34, jf. §§ 16, 20, 21, 23, 24, 25, 26, stk. 3 og 36)
¾ 07 Aktiveringsgodtgørelse (§ 38)
¾ 08 Aktivering af personer under 30 år (§ 20, jf. §§ 16, 23, 25, 25a, 26, stk. 3, 36 og
36a)
¾ 09 Aktivering af personer fyldt 30 år (§ 21, jf. §§ 16, 23, 25, 25a 26, stk. 3, 36 og
36a)
¾ 93 Tilbagebetaling

b. Betydning af lovændringen i forhold til personer omfattet af integrationsloven
L 361 om ændring af reglerne om ret til kontanthjælp, introduktionsydelse mv. indebærer bl.a., at udlændinge, som får opholdstilladelse fra den 1. juli 2002 vil være berettiget
til en introduktionsydelse, som svarer til den starthjælp, der kan ydes efter reglerne i lov
om aktiv socialpolitik.
Der gælder særlige finansieringsbestemmelser for kommunernes udgifter til introduktionsydelse mv. for udlændinge, som er omfattet af integrationsloven. Kommunernes
udgifter til introduktionsydelse dækkes via statsrefusion og et generelt grundtilskud pr.
udlænding, som er omfattet af loven.
Som følge af, at introduktionsydelsen nedsættes, sænkes niveauet for grundtilskuddet
for udlændinge, som får opholdstilladelse efter 1. juli 2002. Niveauet for grundtilskuddet
sænkes dog først fra 1. januar 2003.
Lovændringen medfører derfor, at der pr. 1. juli 2002 opereres med to forskellige niveauer for introduktionsydelsen, og pr. 1. januar 2003 to niveauer for grundtilskuddet.
Pr. 1. juli 2002 vil der således skulle skelnes mellem to forskellige persongrupper og i
de næste 3 år skal der skelnes mellem persongrupperne, idet udlændinge, som får
opholdstilladelse 1. juli 2002 eller senere er fuldt indfaset om 3 år.
Loven indebærer også, at den særlige introduktionsydelse med 100 pct. refusion, som
ydes til handicappede og uledsagede mindreårige asylansøgere, afskaffes pr. 1. januar
2003, og ydelsen til denne persongruppe vil fremover følge de sædvanlige refusionssatser for introduktionsydelse (75 pct.).
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Endvidere vil kommunernes udgifter til hjælp i særlige tilfælde fra 1. januar 2003 refunderes med 75 pct. mod de nuværende 100 pct.
Ændringerne af konteringsreglerne på dette område gælder pr. 1. januar 2003. Det
betyder, at udgifter vedrørende starthjælp i perioden 1/7-31/12 2002 konteres sammen
med udgifter vedrørende introduktionsydelse til udlændinge, som har fået opholdstilladelse før 1. juli 2002. I perioden 1/7-31/12 2002 kan der således ikke skelnes mellem
udgifter til introduktionsydelse vedrørende udlændinge, som har fået opholdstilladelse
før 1. juli 2002 og udgifter til introduktionsydelse vedrørende udlændinge, der har fået
opholdstilladelse efter 1. juli 2002.
Følgende ændringer i grupperingerne foretages på funktion 5.60 og 5.61 med virkning
fra 1. januar 2003 (Budget 2003): Der er dels tale om oprettelse af nye grupperinger
(5.60 gruppering 97 og 5.61 gruppering 04 og 05) og dels tale om ændringer i paragrafhenvisningerne på de eksisterende grupperinger. Ændringer i konteringsreglerne for
hovedkonto 5.60 og 5.61 fremgår af bilag B
5.60 Introduktionsprogram mv.
1 Drift
………….
¾ 90 Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet (§ 45), som
har fået opholdstilladelse før 1. juli 2002.
¾ 91 Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet med 100 pct.
refusion af udgifter til introduktionsydelse (§ 45, stk. 5) [nedlægges pr. 1. januar
2003].
¾ 92 Tilskud for udlændinge, der modtager aktivering under introduktionsprogrammet
(§ 45, stk. 5).
¾ 93 Tilskud for udlændinge, der modtager kursus i samfundsforståelse og danskundervisning (§ 45, stk. 8).
¾ 94 Tilskud for udlændinge, der modtager særskilt tilrettelagt danskundervisning (§
45, stk. 9).
¾ 95 Tilskud efter udløb af introduktionsperioden (§45, stk. 10)
…..
¾ 97 Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet § 45, stk. 4,
som har fået opholdstilladelse fra 1. juli 2002 eller senere.
……
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5.61 Introduktionsydelse
1 Drift
¾ 01 Ydelse til udlændinge, som har fået opholdstilladelse før 1. juli 2002.
¾ 02 Ydelse til udlændinge med 100 pct. refusion [nedlægges pr. 1. januar 2003].
¾ 03 Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge, som har fået opholdstilladelse før 1. juli
2002.
¾ 04 Ydelse til udlændinge, som har fået opholdstilladelse 1. juli 2002 eller senere.
¾ 05 Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge, som har fået opholdstilladelse 1. juli
2002 eller senere.
……….
2 statsrefusion
¾ 01 Refusion vedrørende udlændinge med 75 pct. refusion
¾ 02 Refusion vedrørende udlændinge med 100 pct. refusion [nedlægges pr. 1. januar 2003]

2. Ændringer som følge af Lov nr. 438 af 10. juni 2002 (Lov om ændring af
lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om fleksydelse og lov om
retssikkerhed og administration på det sociale område m.fl. love)
Folketinget har vedtaget lov nr. 438 af 10. juni 2002 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om fleksydelse og lov om retssikkerhed og administration
på det sociale område. Lovforslaget indeholder bl.a. nogle ændringer af reglerne om
ledighedsydelse.
Ifølge lovændringen bevarer personer, der overgår fra fleksjob til ustøttet arbejde, retten til ledighedsydelse ved uforskyldt ledighed, indtil de har haft mulighed for at optjene
ret til arbejdsløshedsdagpenge. Ændringen omfatter tillige personer, der overgår fra
ledighedsydelse til ustøttet arbejde. Ifølge lovændringen udbetales ledighedsydelsen til
disse personer efter de samme regler, som gælder for personer, der er visiteret til
fleksjob. Det vil sige, at ledighedsydelsen også vil kunne udbetales til disse personer
under sygdom og barsel, samt under ferie.
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Lovændringen indeholder derudover nogle tekniske konsekvensændringer af bestemmelserne om ledighedsydelse i lov om aktiv socialpolitik, som betyder, at der nogle
steder skal ske ændringer i henvisningerne til paragrafferne i aktivloven i den kommunale kontoplan.
Lovændringerne vedrørende ledighedsydelse træder i kraft 1. juli 2002.
I det kommunale budget- og regnskabssystem er der i dag på funktion 5.41 fire grupperinger til registrering af udgifter til ledighedsydelse: 10 Ledighedsydelse under ferie, 18
Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob, 19 Ledighedsydelse mellem
fleksjob og 20 Ledighedsydelse under sygdom og barsel. Der oprettes en ny gruppering på funktion 5.41 til registrering af udgifter til ledighedsydelse til personer, der overgår fra fleksjob til ustøttet arbejde. Ledighedsydelse under ferie til disse personer registreres dog på den eksisterende gruppering 10 Ledighedsydelse under ferie, idet der i
alle tilfælde er tale om, at staten refunderer kommunernes udgifter til ledighedsydelse
under ferie med 50 pct. Endvidere registreres ledighedsydelse til personer under sygdom og barsel på den eksisterende gruppering 20 Ledighedsydelse under sygdom og
barsel.
Endvidere skal det bemærkes, at gruppering 16 Tilskud på ½ af lønnen til selvstændigt
erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (§ 74j) og 17 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (§ 74j) på funktion 5.41 Løntilskud mv.
til personer i fleksjob og skånejob træder i kraft pr. 1. juli 2002.
Følgende ændringer foretages i den autoriserede kontoplan på funktion 5.41 Løntilskud
mv. til personer i fleksjob og skånejob med virkning fra 1. juli 2002 F (regnskab
2002). Konteringsreglerne for funktion 5.41 fremgår af bilag C.
5.41 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og skånejob
1 Drift
¾ 01 Ledighedsydelse efter ustøttet beskæftigelse med 35 pct. refusion (§ 74 f, stk. 13)
…………….
¾ 10 Ledighedsydelse under ferie med 50 pct. refusion (§§ 74 e og 74 h)
¾ 11 Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse med 35 pct. refusion (§ 74
i) [Indtil 1. juli 2002 § 74 f]
…..
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¾ 16 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion
(§ 74 j)
¾ 17 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion
(§ 74 j)
¾ 18 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 35 pct. refusion (§
74 a, stk. 1)
¾ 19 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 35 pct. refusion (§ 74 a, stk. 2-4)
¾ 20 Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 35 pct. refusion (§ 74 a, stk. 5 og
§ 74 f, stk. 4)
2 Statsrefusion
¾ 02 Refusion af udgifter til ledighedsydelse til flygtninge og løntilskud til flygtninge i
skånejob med 100 pct. refusion
¾ 04 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob med 100 pct. refusion
¾ 05 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud med 50 pct. refusion
¾ 06 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 35 pct. refusion
¾ 07 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt
erhvervsdrivende med 65 pct. refusion

3. Ændringer som følge førtidspensionsreformen
Førtidspensionsreformen medfører ændringer i en række ydelser, som kommunerne
udbetaler. Som følge heraf foretages der en række ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner.
Der indføres en ny førtidspensionsydelse til dem, der får tilkendt førtidspension efter
reformen træder i kraft den 1. januar 2003. Ændringen vedrører § 16 i Lov om social
pension. Som følge heraf oprettes en ny autoriseret driftsgruppering 03 for funktion
5.69 Førtidspension med 35 pct. refusion. Under dranst 2 for funktion 5.69 oprettes en
ny gruppering 04 Refusion vedrørende førtidspension med 35 pct.
Der indføres samtidig en mulighed for førtidspensionisterne for at indbetale til en ny
supplerende opsparingsordning. Ændringen træder i kraft den 1. januar 2003 og vedrører § 33 b i Lov om social pension. Der oprettes derfor på funktion 8.52 en ny autoriseret gruppering 18 Supplerende opsparingsordning for førtidspensionister. Endvidere
oprettes op 8.52 en gruppering 93 Refusion af supplerende opsparingsordning for førtidspensionister til registrering af den udbetalte statslige refusion.
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Med førtidspensionsreformen ydes, efter ændret lov om individuel
boligsikring til førtidspensionister, hvis tilkendelsessag er begyndt
Boligsikring ydes på særlige vilkår. Det betyder bl.a. at der gives
lån og tilskud til både ejer- og andelsboliger. Ændringen træder
2003.

boligstøtte, fremover
efter 1. januar 2003.
boligsikring i form af
i kraft den 1. januar

For boligsikring til førtidspensionister m.fl. efter § 2a, 22 og 22a oprettes på funktion
5.91 en ny autoriseret driftsgruppering 05 Boligsikring som tilskud. For boligsikring til
ejerboliger efter § 2a, 22 og 22a oprettes en ny autoriseret driftsgruppering 01 Boligsikring som lån. For boligsikring til andelsboliger efter § 2a, 22 og 22a oprettes en ny autoriseret driftsgruppering 03 Boligsikring som tilskud og lån.
Følgende ændringer foretages i den autoriserede kontoplan for funktion 5.69 Førtidspension med 35 pct. refusion, funktion 5.91 Boligsikring og funktion 8.52 Anden gæld.
Ændringerne træder i kraft pr. 1. januar 2003 (budget 2003). Konteringsreglerne for
de enkelte funktioner fremgår af bilag D.
5.69 Førtidspension med 35 pct. refusion
1 Drift
……..
¾ 03 Førtidspension med 35 pct. refusion
2 Statsrefusion
……….
¾ 04 Refusion vedrørende førtidspension med 35 pct. refusion

5.91 Boligsikring
1 Drift
¾ 01 Boligsikring som lån
¾ 02 Boligsikring til byfornyelse m.v. for lejere og huslejetilskud efter § 29 b
¾ 03 Boligsikring som tilskud og lån
¾ 04 Tilskud og lån til ejere og andelshavere i kollektive bofællesskaber samt blandede bofællesskaber
¾ 05 Boligsikring som tilskud
…………..
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8.52 Anden gæld
5

Finansforskydninger

¾ 18 Supplerende opsparingsordning for førtidspensionister
………………
¾ 93 Refusion af supplerende opsparingsordning for førtidspensionister.
………………

4. Oprettelse af gruppering til registrering af indefrysning af ejendomsskatter
Der oprettes på funktion 8.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender en gruppering 02 til registrering af forskydninger i lån til betaling af ejendomsskatter. Ligeledes
oprettes på funktion 9.25 en gruppering 02 til registrering af det samlende tilgodehavende i form af lån til betaling af ejendomsskatter. Grupperingerne oprettes pr. 1. januar 2003 (regnskab 2003).
Konteringsreglerne fremgår af bilag E.

5. Kontering af det særlige tilskud på ældreområdet på samlet 0,5 mia. kr. i
årene 2002 og 2003.
Det skal endvidere bemærkes, at det særlige tilskud på ældreområdet på samlet 0,5
mia. kr. i årene 2002 og 2003 skal registreres på funktion 8.86 Særlige tilskud. Tilskuddet registreres på art 8.6 Statstilskud.
Da der er tale om et 2-årigt tilskud skal dette registreres direkte på funktionen og ikke
på de autoriserede grupperinger.

6. Kontering af tilskud til daghøjskoler
Som følge af overflytningen af daghøjskolerne til kommunalt regi udbetaler Undervisningsministeriet i 2002 et særligt tilskud vedrørende daghøjskoler. Dette tilskud registreres på funktion 8.86 Særlige tilskud. Tilskuddet registreres på art 8.6 Statstilskud.

7. Andet
Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i skrivelse af 30. maj 2002 fremsendt retningslinier for en ensartet konteringspraksis af udgifter til sprogcentre samt behandlingen af
udgifterne i forhold til momsudligningen. På baggrund af en henvendelse fra en kom-
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mune skal Indenrigs- og Sundhedsministeriet præcisere, at der med betegnelsen
'driftsoverenskomst' med et sprogcenter henvises til den type af driftsoverenskomst,
der beskrives i budget- og regnskabssystems afsnit 2.3, side 1 og 2, og ikke den type
driftsoverenskomst, der beskrives i § 19 i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr.
77 af 12. februar 2002 om undervisnings i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. og sprogcentre.
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Bilag A
Konteringsregler gældende fra 1. juli 2002 (regnskab 2002). Det bemærkes dog, at
ændringerne vedrørende engangshjælp efter § 25 a, herunder beskæftigelsestillæg
efter § 36 a, og supplerende kontanthjælp efter § 27 a til personer, der ikke modtager
fuld førtidspension, først træder i kraft pr. 1. januar 2003 (budget 2003).
5.01 Kontanthjælp mv.
På denne funktion registreres de forskellige udgifter til kontanthjælp, starthjælp og engangshjælp til forsørgelse, til revalidering ….
Udgifter og indtægter vedrørende aktivering af kontanthjælpsmodtagere, herunder kontanthjælp, starthjælp og engangshjælp til forsørgelse, jf. kapitel 4 i lov om aktiv socialpolitik, registreres på funktion 5.05 eller på funktion 5.98. Udgifter vedrørende kontanthjælp, starthjælp og engangshjælp til forsørgelse til personer under 30 år i visitationsperioden før aktivering og i mellemperioden mellem aktiveringstilbud, jf. §§ 20 og 24 i
lov om aktiv socialpolitik, registreres på funktion 5.05, gruppering 02.
Det bemærkes, at udgifter til kontanthjælp, starthjælp og engangshjælp efter § 25 og
25 a i lov om aktiv socialpolitik til personer under forrevalidering registreres særskilt på
gruppering 14. Det samme gælder starthjælp til personer under revalidering.
Det bemærkes, at hjælp i særlige tilfælde til modtagere af starthjælp uden refusion (§§
81-85, jf. § 25, stk. 6), dvs. udgifter til dækning af enkeltudgifter efter § 81, udgifter til
sygebehandling, medicin, tandbehandling mv. efter § 82, udgifter vedrørende opretholdelse af samværsret mv. med børn efter § 83, 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 og udgifter til flyttehjælp efter § 85 i lov om aktiv socialpolitik til modtagere af starthjælp, jf. § 25, stk. 6, uden statsrefusion, jf. § 106, 2. pkt.
ikke registreres på de autoriserede grupperinger med direkte på funktion
5.01.Eventuelle tilbagebetalinger af hjælp i særlige tilfælde til starthjælpsmodtagere
registreres ligeledes her.
Det bemærkes endvidere, at udgifter vedrørende kontanthjælp mv. til visse grupper af
flygtninge registreres på funktion 5.04.
…….
13 Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlevende fyldt 25 år (§ 25,
stk. 1, nr. 1, § 25, stk. 2, § 25, stk. 6 nr. 1 og stk.7, § 25 a og § 26, stk. 3)
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Her registreres udgifter til kontanthjælp til personer, der er fyldt 25 år, og som har
forsøgelsespligt over for børn, jf. § 25, stk. 1, nr. 1 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres udgifter til kontanthjælp til personer under 25 år, der forsørger
eget barn i hjemmet, jf. § 25, stk. 2.
Desuden registreres her udgifter til starthjælp til gifte og samlevende, jf. § 25, stk.
6, nr. 1 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres her udgifter til forsørgertillæg efter § 25, stk. 7 til personer, der modtager starthjælp til gifte og samlevende.
Udgifter til engangshjælp efter § 25 a til de nævnte persongrupper registreres ligeledes her.
Endelig registreres på denne gruppering tillæg til en hjemmearbejdende ægtefælle, der har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, jf. § 26, stk. 3, i de tilfælde
hvor den berettigede ægtefælle modtager kontanthjælp til forsørgere eller starthjælp til gifte og samlevende.
14 Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering (§§ 25, 25 a og 26, stk. 3, jf. §§
46, stk. 1, 3. pkt. og 47, stk. 4 og 5)
Her registreres udgifter til kontanthjælp og starthjælp efter § 25 til personer under
forrevalidering, dvs. revalidender, der deltager i erhvervsmodnende og afklarende
aktiviteter før det erhvervsmæssige sigte er afklaret, jf. § 46, stk. 1, 3. pkt., og som
bevarer sit hidtidige forsørgelsesgrundlag, jf. § 47, stk. 5 i lov om aktiv socialpolitik.
Desuden registreres udgifter til starthjælp efter § 25, stk. 6 og 7 til personer under
revalidering, jf. § 47, stk. 4 i lov om aktiv socialpolitik.
Udgifter til engangshjælp efter § 25 a til de nævnte persongrupper registreres ligeledes her.
Endvidere registreres på denne gruppering tillæg til en hjemmearbejdende ægtefælle, der har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, jf. § 26, stk. 3, i de tilfælde, hvor den berettigede ægtefælle modtager kontanthjælp under forrevalidering eller starthjælp under revalidering og forrevalidering.
Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte efter § 34 til modtagere af kontanthjælp
under forrevalidering eller af starthjælp under revalidering og forrevalidering registreres på gruppering 16.
……………..
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16 Særlig støtte (§ 34)
Her registreres udgifter til særlig støtte til personer med høje boligudgifter eller stor
forsørgerbyrde, der ydes efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik. Udgiften vedrørende
særlig støtte til såvel modtagere af kontanthjælp som modtagere af starthjælp registreres her.
Særlig støtte efter § 34 til personer, som ikke modtager kontanthjælp eller starthjælp efter § 25, registreres også på denne gruppering.
Særlig støtte efter § 34 til personer, der modtager kontanthjælp under forrevalidering eller starthjælp under revalidering og forrevalidering, registreres ligeledes på
denne gruppering.
Dog registreres særlig støtte efter § 34 til aktiverede kontanthjælpsmodtagere og til
aktiverede starthjælpsmodtagere, jf. § 16 i lov om aktiv socialpolitik, under funktion
5.05, gruppering 04.
………………
18

Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp til enlige fyldt 25 år (§ 25, stk. 1, nr.
2, § 25, stk. 3, § 25, stk. 6, nr. 2 og stk. 7, § 25 a og § 26. stk. 3)
Her registreres udgifter til kontanthjælp til personer, der er fyldt 25 år, og som ikke
har forsørgelsespligt over for børn, jf. § 25, stk. 1, nr. 2 i lov om aktiv socialpolitik.
Endvidere registreres udgifter til kontanthjælp til gravide, jf. § 25, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik.
Desuden registreres udgifter til starthjælp til enlige fyldt 25 år, jf. § 25, stk. 6, nr. 2 i
lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres her udgifter til forsørgertillæg efter
§ 25, stk. 7 til personer, der modtager starthjælp til enlige fyldt 25 år.
Udgifter til engangshjælp efter § 25 a til de nævnte persongrupper registreres ligeledes her.
Endelig registreres på denne gruppering udgifter til tillæg til en hjemmearbejdende
ægtefælle, der har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, jf. § 26, stk. 3, i de
tilfælde hvor den berettigede ægtefælle modtager kontanthjælp til ikke-forsørgere.

19 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension og til asylansøgere
(§§ 25 a, 27, 27 a og 28)
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Her registreres udgifter til kontanthjælp til personer, der er fyldt 60 år, og som ikke
kan få social pension på grund af betingelserne om optjening, jf. § 27 i lov om aktiv
socialpolitik. Udgifter til støtten til børn under 18 år af disse personer, jf. § 27, stk.
2, registreres ligeledes her.
Endvidere registreres her udgifter til kontanthjælp og starthjælp til personer, der ikke modtager fuld førtidspension på grund af betingelserne om optjening, jf. § 27 a.
Udgifter til engangshjælp efter § 25 a til de nævnte persongrupper registreres ligeledes her.
Endelig registreres her udgifter til hjælp til asylansøgere, som har ret til at opholde
sig her i landet, og som ikke kan få hjælp til underhold efter udlændingeloven, jf. §
28 i lov om aktiv social politik, og som modtog hjælp inden 1. juli 2002, jf. § 3, stk.
3, 4. og 5. pkt. i lov nr. 361 af 6. juni 2002.
20 Kontanthjælp og starthjælp til unge mv. (§ 25, stk. 1, nr. 3 og 4, § 25, stk. 4, § 25,
stk. 6, nr. 3 og 4 og stk. 7, § 25 a og § 26, stk. 3)
Her registreres udgifter til kontanthjælp til såvel hjemmeboende som udeboende
personer under 25 år, som ikke har forsørgelsespligt over for børn, jf. § 25, stk. 1,
nr. 3 og 4 i lov om aktiv socialpolitik.
Endvidere registreres her udgifter til tillæg til personer under 25 år, der har bidragspligt over for et barn, og som modtager kontanthjælp efter § 25, stk. 1, nr. 3
og 4, jf. § 25, stk. 4.
Desuden registreres her udgifter til starthjælp til unge under 25 år, jf. § 25, stk. 6,
nr. 3 og 4 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres her udgifter til forsørgertillæg efter § 25, stk. 7 til personer, der modtager starthjælp til unge under 25
år.
Udgifter til engangshjælp efter § 25 a til de nævnte persongrupper registreres ligeledes her.
Endelig registreres på denne gruppering tillæg til en hjemmearbejdende ægtefælle, der har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, jf. § 26, stk. 3, i de tilfælde
hvor den berettigede ægtefælle modtager kontanthjælp til unge eller starthjælp til
unge under 25 år.
5.04 Kontanthjælp mv. vedrørende visse grupper af flygtninge
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…….
04 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion (§§ 25, 25 a, 26, 27, 27 a, 34, 36, 36 a og 16, stk. 2, nr. 2)
Her registreres følgende udgifter efter lov om aktiv socialpolitik til uledsagede
flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion: Udgifter til kontanthjælp, starthjælp og engangshjælp efter §§ 25 og 25 a; til tillæg til en hjemmearbejdende ægtefælle, der har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, jf. §
26, stk. 3; til hjælp til flygtninge, der er fyldt 60 år, og som ikke kan få social pension pga. betingelserne om optjening, jf. § 27; til hjælp til flygtninge, der ikke modtager fuld førtidspension pga. betingelserne om optjening, jf. § 27 a; udgifter til særlig
støtte efter § 34, udgifter til beskæftigelsestillæg efter §§ 36 og 36 a samt til løntilskud efter § 16, stk. 2, nr. 2.
Udgifter til kontanthjælp efter § 25, stk. 1-5 under forrevalidering og starthjælp efter
§ 25, stk. 6 og 7 under revalidering og forrevalidering registreres ligeledes her. Jf.
funktion 5.01 gruppering 13, 14, 16, 18, 20 og en del af 19, samt funktion 5.05.
For uledsagede flygtningebørn gælder, at udgifterne registreres ….
For handicappede flygtninge gælder, at udgifterne registreres …
…..
06 Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100
pct. refusion
Her registreres udgifter til hjælp i øvrigt efter lov om aktiv socialpolitik og til hjælp i
øvrigt efter lov om social service til uledsagede flygtningebørn og handicappede
flygtninge med 100 pct. refusion, jf. funktion 5.01, gruppering 04, 06, 08, 09, 10, 15
og 17. Udgifter til hjælp i særlige tilfælde efter aktivlovens §§ 81-85 til uledsagede
flygtningebørn og handicappede flygtninge, der modtager starthjælp, registreres ligeledes her.
For uledsagede flygtningebørn gælder, at udgifterne ….
For handicappede flygtninge gælder, at udgifterne …
……
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5.05 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere
På denne funktion registreres udgifter til forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp,
starthjælp, engangshjælp, løntilskud, beskæftigelsestillæg og ….
Udgifter vedrørende kontanthjælp, starthjælp og engangshjælp til forsørgelse til personer under 30 år ….
………….
02 Kontanthjælp og starthjælp til personer under 30 år i visitations- og mellemperioderne (§§ 25, 25 a og 26, stk. 3, jf. §§ 20 og 24)
Her registreres udgifter til kontanthjælp, starthjælp og engangshjælp efter §§ 25 og
25 a til personer under 30 år i visitationsperioden før første aktiveringstilbud, jf. §
20, og i perioderne mellem aktiveringstilbud, jf. § 24 i lov om aktiv socialpolitik.
Endvidere registreres her udgifter til tillæg til en hjemmearbejdende ægtefælle, der
har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, jf. § 26, stk. 3, i de tilfælde hvor
den berettigede ægtefælle modtager kontanthjælp eller starthjælp i visitations- og
mellemperioderne.
Særlig støtte efter § 34 registreres på gruppering 04.
04 Særlig støtte (§ 34, jf. §§ 16, 20, 21, 23, 24, 25, 26, stk. 3 og 36)
Her registreres samtlige udgifter til særlig støtte efter § 34 til personer i aktiveringsforanstaltninger efter aktivlovens § 16, dvs. til både aktiverede under 30 år, jf. § 20,
aktiverede fyldt 30, jf. § 21, til personer i den aktiveringsfri periode, jf. § 23, og til
personer i jobtræning og individuel jobtræning, jf. §§ 35 og 36.
Udgifter til særlig støtte til personer under 30 år i visitations- og mellemperioderne,
jf. §§ 20 og 24, registreres ligeledes her.
07 Aktiveringsgodtgørelse (§ 38)
Her registreres udgifter til godtgørelse, der medgår til at dække kontanthjælpsmodtageres og starthjælpsmodtageres udgifter ved tilbud om aktivering, jf. § 38 i lov
om aktiv socialpolitik. Eventuelle tilbagebetalinger af godtgørelsen registreres ligeledes her.
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08 Aktivering af personer under 30 år (§ 20, jf. §§ 16, 23, 25, 25 a, 26, stk. 3, 36, 36a)
Her registreres alle udgifter til forsørgelsesydelser til kontanthjælpsmodtagere og
starthjælpsmodtagere under 30 år i aktiveringsforanstaltninger efter § 16 i lov om
aktiv socialpolitik i form af
¾ Løntilskud til personer i jobtræning, jf. § 16, stk. 2, nr.2
¾ Kontanthjælp, starthjælp og engangshjælp efter §§ 25 og 25 a, herunder i den
aktiveringsfri periode, jf. § 23, og tillæg til en hjemmearbejdende ægtefælle, der
har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, jf. § 26, stk. 3, i de tilfælde
hvor den berettigede ægtefælle er under 30 år og kontanthjælpsmodtager eller
starthjælpsmodtager i aktivering
¾ Kontanthjælp, starthjælp og engangshjælp til personer i individuel jobtræning,
jf. § 36, stk. 1
¾ Beskæftigelsestillæg til kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere i individuel jobtræning, jf. § 36, stk. 2, og beskæftigelsestillæg til personer, som ikke længere har ret til kontanthjælp, jf. § 36 a.
¾ Supplerende kontanthjælp til løn op til niveauet for bruttokontanthjælpen efter §
25
Dette gælder uafhængigt af det ugentlige timetal for aktiveringen, og om der er tale
om en pligtmæssig eller ikke-pligtmæssig aktivering.
Ved jobtræning med løntilskud registreres alene udgiften til løntilskud på denne
gruppering. Lønudgifter ved jobtræning i kommunale virksomheder, institutioner
mv. registreres på funktion 5.98.
Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte efter § 34 til personer under 30 år i aktivering registreres på gruppering 04.
09 Aktivering af personer fyldt 30 år (§ 21, jf. §§ 16, 23, 25, 25 a, 26, stk. 3, 36, 36 a)
Her registreres alle udgifter til forsørgelsesydelser til kontanthjælpsmodtagere og
starthjælpsmodtagere fyldt 30 år i aktiveringsforanstaltninger efter § 16 i lov om aktiv socialpolitik i form af
Løntilskud til personer i jobtræning, jf. § 16, stk. 2, nr.2
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¾ Kontanthjælp, starthjælp og engangshjælp efter §§ 25 og 25 a, herunder i den
aktiveringsfri periode, jf. § 23, og tillæg til en hjemmearbejdende ægtefælle, der
har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, jf. § 26, stk. 3, i de tilfælde
hvor den berettigede ægtefælle er fyldt 30 år og kontanthjælpsmodtager eller
starthjælpsmodtager i aktivering
¾ Kontanthjælp, starthjælp og engangshjælp til personer i individuel jobtræning,
jf. § 36, stk. 1
¾ Beskæftigelsestillæg til kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere i individuel jobtræning, jf. § 36, stk. 2, og beskæftigelsestillæg til personer, som
ikke længere har ret til kontanthjælp, jf. § 36 a.
¾ Supplerende kontanthjælp til løn op til niveauet for bruttokontanthjælpen efter §
25
Dette gælder uafhængigt af det ugentlige timetal for aktiveringen, og om der er tale
om en pligtmæssig eller ikke-pligtmæssig aktivering.
Ved jobtræning med løntilskud registreres alene udgiften til løntilskud på denne
gruppering. Lønudgifter ved jobtræning i kommunale virksomheder, institutioner
mv. registreres på funktion 5.98.
Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte efter § 34 til personer fyldt 30 år i aktivering registreres på gruppering 04.
93 Tilbagebetaling
Her registreres tilbagebetaling af hjælp til kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere, herunder af terminsydelser mv. ydet efter § 34, jf. §§ 91 og 92.
Endvidere registreres her tilbagebetaling af kontanthjælp og starthjælp til personer
under 30 år i visitations- og mellemperioderne, jf. §§ 91-94 i lov om aktiv socialpolitik. Endelig registreres her tilbagebetalinger af hjælp udbetalt i henhold til lov om
kommunal aktivering. Tilbagebetaling af aktiveringsgodtgørelse registreres dog på
gruppering 07.
Konsekvenser for andre eksisterende grupperinger
5.40 Revalidering
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I konteringsreglerne for gruppering 07 tilføjes starthjælpsmodtagere på linie med kontanthjælpsmodtagere.
07 Driftsudgifter ifm. uddannelsesaktiviteter (§§ 12 og 47)
Her registreres driftsudgifter i forbindelse med uddannelsesaktiviteter efter aktivlovens § 12. Det drejer sig om udgifter til de uddannelser, som kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere med godkendelse af kommunalbestyrelsen kan
deltage i ….
Endvidere registreres her driftsudgifter i forbindelse med uddannelsesaktiviteter
for personer, der modtager kontanthjælp eller starthjælp under forrevalidering efter
aktivlovens § 47. …
5.98 Beskæftigelsesordninger
I indledningen til konteringsreglerne ændres andet afsnit til:
… og at udgifter til forsørgelse til personer omfattet af lov om aktiv socialpolitik i form af
kontanthjælp, starthjælp, engangshjælp, løntilskud, beskæftigelsestillæg og godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere i aktiveringsforanstaltninger
registreres på funktion 5.05.
Gruppering 01 ændres til
01 Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere
Her registreres udgifter til orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere, jf. lov om orlov.
I konteringsreglerne under gruppering 05 Individuel jobtræning i privat regi ændres
"kontanthjælpsmodtagere" til "kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere".
I konteringsreglerne under gruppering 10 Præmieringsordning ændres "en kontanthjælpsmodtager" "en kontanthjælpsmodtager eller starthjælpsmodtager".

Gruppering 18 ændres til
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18 Udgifter ved undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere
Her registreres udgifter til danskundervisning af aktiverede kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere, som deltager i undervisning som led i aktivering efter
§ 16, stk. 2 i lov om aktiv socialpolitik.
I konteringsreglerne under gruppering 92 Indtægter vedrørende betaling for arbejde
udført i private hjem mv. skal "kontanthjælpsmodtageres" ændres til "kontanthjælpsmodtageres og starthjælpsmodtageres".
Gruppering 96 ændres til
96 Tilskud til undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere
Her registreres tilskud efter lov nr. 423 af 31. maj 2000 om tilskud til undervisning i
dansk som andetsprog for voksne. Tilskuddene vedrører kun aktiverede kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere, som deltager i undervisning som led i
aktivering efter § 16, stk. 2 i lov om aktiv socialpolitik. ….
Under dranst 2 ændres gruppering 6 til
06 Refusion af orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere
I sidste afsnit i konteringsreglerne vedrørende dranst 2 ændres "kontanthjælp" til "kontanthjælp og starthjælp".
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Bilag B
Konteringsregler for funktion 5.60 og 5.61 gældende fra 1. januar 2003 (budget 2003). I
perioden 1. juli 2002 til 1. januar 2003 konteres den lavere introduktionsydelse – starthjælpen – på de eksisterende grupperinger.
5.60 Introduktionsprogram mv.
1 Drift
………….
90 Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet (§ 45), som har
fået opholdstilladelse før 1. juli 2002.
Her registreres grundtilskud til dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter
for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet, jf. § 45, stk. 4. Kun grundtilskud vedr. udlændinge, som har fået opholdstilladelse før 1. juli 2002 registreres
her.
………
92 Tilskud efter § 45, stk. 5 for udlændinge, der modtager aktivering under introduktionsprogrammet
Her registreres tilskud for udgifterne vedrørende udlændinge, der modtager aktivering under introduktionsprogrammet, jf. § 45, stk. 5 i lov om integration af udlændinge i Danmark.
Her registreres også tilskud efter integrationsloven (§45, stk. 5, nr. 2) til mindreårige
uledsagede asylansøgere med opholdstilladelse efter udlændingeloven, som er
bosat i kommunen.
93 Tilskud for udlændinge, der modtager kursus i samfundsforståelse og danskunder
visning (§ 45, stk. 8)
Her registreres tilskud for udgifterne vedrørende udlændinge, der modtager kursus i
samfundsforståelse og danskundervisning under introduktionsprogrammet, jf. § 45,
stk. 8 i lov om integration af udlændinge i Danmark.
…………….
97 Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet § 45, stk. 4, som
har fået opholdstilladelse fra 1. juli 2002 eller senere.
Her registreres grundtilskud til dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter
for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet, jf. § 45, stk. 4. Kun grundtilskud vedr. udlændinge, som har fået opholdstilladelse 1. juli 2002 eller senere, registreres her.
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5.61 Introduktionsydelse
………….
Det bemærkes, at der under dranst 2 er autoriseret en gruppering 01 til statsrefusion
vedrørende udlændinge til ydelser med 75%. Her registreres refusion vedrørende integrationsydelse samt hjælp i særlige tilfælde med 75%, uanset om personen har fået
opholdstilladelse før eller efter 1. juli 2002. Gruppering 02 under dranst 2 til ydelser
med 100 % refusion nedlægges med virkning fra 1. januar 2003.
1 Drift
01 Ydelse til udlændinge, som har fået opholdstilladelse før 1. juli 2002.
Her registreres udgifter til introduktionsydelser, jf. kapitel 5 i lov om integration af
udlændinge i Danmark med 75 pct. refusion, herunder særlig introduktionsydelse
efter § 27 (forskudsvis udbetaling), særlig ydelse efter § 27, stk. 2 samt særlig støtte efter § 27, stk. 3. Kun ydelser til udlændinge, som har fået opholdstilladelse før 1.
juli 2002, registreres her.
…………..
03 Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge, som har fået opholdstilladelse før 1. juli
2002.
Her registreres udgifter til hjælp i særlige tilfælde med 75 pct. refusion efter integrationslovens kapitel 6. Kun udgifter vedrørende udlændinge, som har fået opholdstilladelse før 1. juli 2002 registreres her.
04 Ydelse til udlændinge, som har fået opholdstilladelse 1. juli 2002 eller senere.
Her registreres udgifter til introduktionsydelser (starthjælp), jf. kapitel 5 i lov om integration af udlændinge i Danmark med 75 pct. refusion, herunder særlig introduktionsydelse efter § 27 (forskudsvis udbetaling), særlig ydelse efter § 27, stk. 2 samt
særlig støtte efter § 27, stk. 3. Udgifter til forsørgertillæg registreres ligeledes her.
Kun ydelser til udlændinge, som har fået opholdstilladelse 1. juli 2002 eller senere,
registreres på denne gruppering
05 Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge, som har fået opholdstilladelse 1. juli 2002
eller senere.
Her registreres udgifter til hjælp i særlige tilfælde med 75 pct. refusion efter integrationslovens kapitel 6. Kun udgifter vedrørende udlændinge, som har fået opholdstilladelse 1. juli 2002 eller senere registreres her.
……….
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Bilag C
Konteringsregler for funktion 5.41 gældende fra 1. juli 2002 (regnskab 2002). Det bemærkes i den forbindelse af gruppering 16 Tilskud på ½ af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (§ 74 j) og 17 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (§ 74 j) træder i kraft pr. 1. juli 2002.
Det bemærkes endvidere, at muligheden for at yde tilskud med 1/3 af lønnen til personer i fleksjob bortfalder pr. 1. juli 2002. Fleksjob med tilskud på 1/3 af lønnen, der er
etableret før 1. juli 2002, bevarer dette tilskud indtil fleksjobbet ophører eller der foretages en fornyet vurdering af arbejdsevnen.
5.41 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og skånejob
…………….
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.
……
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)
[Indtil 1. juli 2002 § 74 f]
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 ledigheds-
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ydelse, 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 i). 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.
……
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.
……
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 med 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)
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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 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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Bilag D
Konteringsregler for funktion 5.69, 5.91 og 8,52 gældende fra 1. januar 2003 (budget 2003).
5.69 Førtidspension med 35 pct. refusion
………
03 Førtidspension med 35 pct. refusion
Her registreres udgifter til førtidspension, som er tilkendt efter de fra den 1. januar 2003 gældende regler.
Tilbagebetaling af førtidspension med 35 pct. refusion registreres på de relevant
grupperinger 01, 02 og 03

5.91 Boligsikring
………
Der er autoriseret en række driftsgrupperinger til registrering af de forskellige udgifts- og indtægtskategorier.
På gruppering 01 registreres udgifter til boligsikring i ejerboliger for førtidspensionister m.fl.
På gruppering 02 registreres foruden boligsikring til byfornyelse m.v. for lejere også huslejetilskud til nedbringelse af lejen for visse lejere efter § 29 b i lov om individuel boligstøtte.
På gruppering 03 registreres udgifter til boligsikring i andelsboliger for førtidspensionister m.fl.
På gruppering 04 registreres boligsikring (tilskuds- og låneandelen) til personer i
kollektive bofællesskaber, hvor ikke alle beboere er lejere. Registreringen af boligsikring til personer i kollektive bofællesskaber, hvor samtlige beboere er lejere, foretages på gruppering 06. Dvs. afgørende for registreringen af boligsikringen til kol-
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lektive bofællesskaber er, hvorvidt boligsikringen ydes som tilskud eller tilskud og
lån.
På gruppering 05 registreres udgifter til boligsikring som tilskud for førtidspensionister m.fl.
Ved udbetaling af lån debiteres grupperingerne 03, 04 og 05. Senest i forbindelse
med regnskabsafslutningen foretages en registrering over status af den afdragspligtige del med en debitering på funktion 9.25 og en kreditering på balancekonto
9.99. Ved betaling af renter og afdrag krediteres gruppering 93. Senest i forbindelse med regnskabsafslutningen krediteres afdraget funktion 9.25 og debiteres 9.99.
Kontrollen med tilbagebetalingen af låneandelen kan også ske over funktionerne
8.37 og 8.49, men indbetaling skal også i dette tilfælde ske på gruppering 93, så refusionsbeløbet som følge heraf reguleres tilsvarende.
……
8.52 Anden gæld
………….
Det drejer sig om grundbeløb m.v. af sociale pensioner, hvortil staten yder 100 pct.
refusion, børnetilskud og udlæg af underholdningsbidrag samt sygedagpenge og
dagpenge vedrørende graviditet, barsel og adoption, hvortil staten yder 100 pct. refusion. Endvidere drejer det sig om ATP-bidrag samt ATP-bidrag jf. integrationsloven, hvortil staten yder 100 pct. refusion. Desuden registreres her supplerende opsparingsordning for førtidspensionister Endelig drejer det sig om orlovsydelser til ikke-forsikrede lønmodtagere og selvstændigt er
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Bilag E
De nye grupperinger oprettes med virkning fra 1. januar 2003 (gældende fra regnskab 2003)
8. 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender
………
På funktionen er autoriseret en gruppering 01 Efterlevelseshjælp ydet som lån (§
85 a, stk. 7 i lov om aktiv socialpolitik). På grupperingen registreres forskydninger i
efterlevelseshjælp ydet som lån. Statens andel af efterlevelseshjælp ydet som lån
registreres på funktion 8.52 Anden gæld. Endvidere er der autoriseret en gruppering 02 til registrering af forskydninger i lån til betaling af ejendomsskatter.
9. 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender
Saldoen skal ved regnskabsafslutningen svare til det samlede resttilgodehavende.
Styring af tilbagebetalingspligtige ydelser kan foregå på funktion 9.25 med modpost
på balancekonto 9.99.
Der er på funktionen autoriseret en gruppering 02 til registrering af lån til betaling af
ejendomsskatter.

