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1. Ændringer på det sociale område vedrørende virksomhedsrevalidering, ledighedsydelse, fleksjob mv.
Folketinget har den 3. april 2001 vedtaget lovforslag nr. L 136 om ændring af lov om aktiv socialpolitik
og andre love (Ændring af reglerne om fleksjob, ledighedsydelse, sagsbehandling mv.). Lovændringen
(Lov nr. 284 af 25. april 2001) indeholder en række ændringer af reglerne om fleksjob, ledighedsydelse,
virksomhedsrevalidering mv., herunder af finansieringsreglerne, som gør det nødvendigt at foretage ændringer i Budget- og regnskabssystemet for kommuner og amtskommuner. Nogle af ændringerne vil træde i kraft allerede 1. juli 2001. Enkelte af lovændringerne skal først notificeres i EU og vil derfor sandsynligvis først kunne træde i kraft efter 1. juli 2001, men muligvis før 1. januar 2002. Endelig vil en del af
lovændringer træde i kraft 1. januar 2002.
1.1 Lovændringer med betydning for registrering efter budget- og regnskabssystemet

Lovforslaget indeholder følgende ændringer, som har betydning for registreringen
af udgifter i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner.
Indførelse af en særlig ydelse til personer, der ikke er berettiget til ledighedsydelse.
Der indføres en særlig ydelse for personer, der er visiteret til fleksjob, og som ikke er berettiget til ledighedsydelse og har et forsørgelsesgrundlag, der er mindre end ikke-forsørgersatsen for kontanthjælpsmodtagere, for personer under 25 år dog mindre end ungesatserne for kontanthjælpsmodtagere.
Efter de gældende regler fortsætter personer, der ved visitationen til fleksjob modtager kontanthjælp, med
at modtage kontanthjælp indtil ansættelsen i fleksjob. Da kontanthjælpen er afhængig af ægtefællens
indtægt og formue samt af den pågældendes egen formue, er der personer som i visitationsperioden ikke
har et selvstændigt forsørgelsesgrundlag eller et reduceret forsørgelsesgrundlag.
For at sikre disse personer et selvstændigt forsørgelsesgrundlag indebærer lovforslaget, at de får ret til en
særlig ydelse. Den særlige ydelse udgør forskellen mellem personens indtægt og ikke-forsørgersatsen for
kontanthjælpsmodtagere. For personer under 25 år udgør den særlige ydelse forskellen mellem indtægten
og ungesatserne. Den særlige ydelse udbetales dels i visitationsperiode før første fleksjob og dels ved
uforskyldt ledighed efter et fleksjob, hvis optjeningskravet til ledighedsydelse ikke er opfyldt. (jf. § 74 f i
lovforslaget)
Staten refunderer 35 pct. af kommunernes udgifter til den særlige ydelse.
Ændringen træder i kraft 1. juli 2001.

Ledighedsydelse under sygdom og barsel
Med lovforslaget indføres der en mulighed for, at personer, der modtager ledighedsydelse, i perioder med
sygdom eller barsel bevarer retten til at modtage ledighedsydelse. (jf. § 74 a, stk. 5 i lovforslaget).
Kommunerne afholder fuldt ud udgifterne til ledighedsydelse under sygdom og barsel i perioden fra 1.
juli 2001 frem til 31. december 2001. Fra 1. januar 2002 refunderer staten 35 pct. af kommunernes udgifter til ledighedsydelse under sygdom og barsel.
Ændringen træder i kraft 1. juli 2001.

Ret til ledighedsydelse under ferie
Med lovforslaget får personer, der modtager ledighedsydelse, ret til at holde ferie med ledighedsydelse.
Hidtil har kun personer, der var ansat i fleksjob, haft mulighed for at holde med ferie med ledighedsydelse
(jf. aktivlovens § 74 e).
Staten refunderer kommunernes udgifter til ledighedsydelse under ferie med 50 pct.
Ændringen træder i kraft 1. juli 2001.

Ledighedsydelse ved midlertidige afbrydelse i arbejdet og lempelse af optjeningskravet til
ledighedsydelse
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Efter de gældende regler er retten til at modtage ledighedsydelse mellem to fleksjob betinget af, at den
pågældende opfylder optjeningskravet om ansættelse i fleksjob i 12 sammenhængende måneder umiddelbart inden ledighed.
Efter lovforslaget vil personer, der ved visitationen til fleksjob opnår ret til ledighedsydelse, beholde
denne ret ved ledighed efter et fleksjob. (jf. § 74 a, stk. 2 i lovforslaget). Desuden får personer, der er
berettiget til ledighedsydelse, også ret til ledighedsydelse ved midlertidige afbrydelser i arbejdet, som
ikke kan tilregnes den pågældende (jf. § 74 a, stk. 4 i lovforslaget). Endelig vil personer, der ikke er berettiget til ledighedsydelse, få ret til ledighedsydelse ved ledighed efter et fleksjob, når de har været ansat i
fleksjob i 9 måneder inden for de seneste 18 måneder (jf. § 74 a, stk. 3 i lovforslaget).
Ændringerne træder i kraft 1. juli 2001.
Kommunerne afholder fuldt ud udgifterne til ledighedsydelse i perioden fra 1. juli 2001 frem til 31. december 2001. Fra 1. januar 2002 refunderer staten 35 pct. af kommunernes udgifter til ledighedsydelse.

Ændring af finansieringen af udgifter til ledighedsydelse før første fleksjob og mellem
fleksjob.
Efter de gældende regler afholder kommunerne fuldt ud udgifterne til ledighedsydelse før første fleksjob
og mellem fleksjob. Efter lovforslaget vil staten refundere 35 pct. af kommunernes udgifter til ledighedsydelse i disse tilfælde med virkning fra 1. januar 2002.

Ledighedsydelsen gøres ATP-berettigende.
Efter lovforslaget skal der indbetales bidrag til ATP for personer, der modtager ledighedsydelse. Staten
refunderer kommunernes udgifter til ATP-bidrag med 100 pct.
Ændringen træder i kraft 1. juli 2001.

Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende til at fastholde beskæftigelse i egen virksomhed.
Efter de gældende regler kan en selvstændigt erhvervsdrivende godt få et fleksjob. Fleksjobbet kan blot
ikke oprettes i pågældendes egen virksomhed, da det er et krav, at fleksjobbet etableres som et lønmodtagerforhold.
Med lovforslaget får kommunen mulighed for at give et tilskud 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. Tilskuddet ydes afhængigt af graden af den nedsatte arbejdsevne
med 1/2 eller 2/3 af mindste overenskomstmæssige løn (jf. § 74 g i lovforslaget).
Staten refunderer kommunernes udgifter til tilskuddet med 100 pct. frem til 1. januar 2002. Fra 1. januar
2002 refunderer staten 65 pct. af kommunernes udgifter til tilskuddet.
Socialministeren fastsætter tidspunktet for ændringens ikrafttræden, da forslaget skal notificeres over for
Europa-Kommissionen. Ændringen vil sandsynligvis træde i kraft efter 1. juli 2001, men før 1. januar
2002.

Afskaffelse af muligheden for at yde tilskud med 1/3 af lønnen til personer i fleksjob.
Efter lovforslaget vil der ikke længere kunne ydes tilskud med 1/3 af lønnen til personer i fleksjob.
Fleksjob, der er etableret forud for lovens ikrafttræden, dvs. før denne ændring træder i kraft, med et
tilskud på 1/3 af lønnen, bevarer dette tilskud indtil fleksjobbet ophører eller der foretages en fornyet
vurdering af arbejdsevnen.
Socialministeren fastsætter tidspunktet for ændringens ikrafttræden, da forslaget skal notificeres over for
Europa-Kommissionen. Ændringen vil sandsynligvis først træde i kraft efter 1. juli 2001, men før 1. januar 2002.

Ændring af finansiering af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob.
Efter de gældende regler refunderer staten 100 pct. af kommunernes udgifter til løntilskud til personer i
fleksjob. Efter lovforslaget vil staten refundere 65 pct. af kommunernes udgifter til løntilskud til personer
i fleksjob. For fleksjob, der er etableret før lovens ikrafttræden, dvs. før 1. juli 2001, vil staten fortsat
refundere kommunernes udgifter med 100 pct. frem til 1. januar 2006.
Ændringen træder i kraft 1. januar 2002.
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Ændring af finansiering af udgifter til revalideringsydelse og løntilskud i
forbindelse med virksomhedsrevalidering.
Efter de gældende regler refunderer staten 50 pct. af kommunernes udgifter til revalideringsydelse efter
aktivlovens § 52 og til løntilskud efter § 62. Efter lovforslaget refunderer staten 65 pct. af kommunernes
udgifter til revalideringsydelse efter § 52 og til løntilskud efter § 62 i forbindelse med virksomhedsrevalidering.
Ændringen træder i kraft 1. januar 2002 og finder anvendelse på beslutninger om iværksættelse af virksomhedsrevalidering, der træffes efter lovens ikrafttræden, dvs. efter 1. juli 2001.

Styrkelse af formidlingsindsatsen
Med lovforslaget sker der en styrkelse af formidlingen af virksomhedsrettede sociale tilbud. Der planlægges oprettet et større antal lokale formidlingsenheder, som skal varetage formidlingsindsatsen for en eller
flere kommuner. Socialministeriet yder tilskud til etablering og drift af formidlingsenhederne, der skal
oprettes i løbet af en 2-årig periode. Kommunerne forventes at dække halvdelen af udgifterne.
1.2 Ændringer i kontoplan og konteringsregler som følge af lovændringerne vedrørende virksomhedsrevalidering, ledighedsydelse, fleksjob mv..

Ændring af funktion 5.01 Kontanthjælp med virkning fra budget 2002
På funktion 5.01 registreres udgifter til løntilskud ved optræning eller uddannelse efter aktivlovens § 62
på gruppering 01 og udgifter til revalideringsydelse efter § 52 på gruppering 02.
Som følge af ændringen af den statslige refusion til 65 pct. af kommunernes udgifter til revalideringsydelse efter § 52 og løntilskud efter § 62 i forbindelse med virksomhedsrevalidering oprettes to grupperinger
til registrering af disse udgifter. Der oprettes tillige en gruppering til registrering af tilbagebetalinger af
hjælp udbetalt med 65 pct. refusion. I forbindelse med oprettelsen af de nye grupperinger ændres betegnelsen af gruppering 01, 02 og 92, idet det anføres, at der her registreres udgifter med 50 pct. refusion.
Endelig oprettes under dranst 2 en gruppering til registrering af refusion af udgifter med 65 pct. refusion.
Som følge heraf ændres betegnelsen af gruppering 02 idet det anføres, at der her registreres refusion af
udgifter med 50 pct. refusion.
Der oprettes således driftsgrupperingerne 07 Løntilskud i forbindelse med virksomhedsrevalidering med 65 pct. refusion (§ 62, jf. § 47, stk. 2, nr. 1 og 3), 11 Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedsrevalidering med 65 pct.
refusion (§ 52, jf. § 47, stk. 2, nr. 1 og 3) og 92 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. refusion (§§ 93 og 94 i lov
om aktiv socialpolitik). Derudover ændrer driftsgrupperingerne 01, 02 og 91 betegnelse til 01 Løntilskud ved optræning eller uddannelse med 50 pct. refusion (§ 62), 02 Revalideringsydelse med 50 pct. refusion (§ 52) og 91 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik samt § 119 i lov om social
service). Endelig oprettes under dranst 2 gruppering 01 Refusion af løntilskud og revalideringsydelse med 65 pct.
refusion på gruppering nr. 7 og 11 minus gruppering nr. 92 og gruppering 02 ændrer betegnelse til 02 Refusion af
kontanthjælp mv. med 50 pct. refusion på gruppering nr. 01-06, 08-10, 12-20 minus gruppering nr. 91, 93 og 95. De
nye grupperinger og betegnelser gælder fra budget 2002.

Ændringer til kontoplan og konteringsregler for funktion 5.01 Kontanthjælp gældende fra budget 2002
fremgår af bilag A.

Ændring af funktion 5.41 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og skånejob gældende fra
regnskab 2001.
På funktion 5.41 registreres udgifterne til ledighedsydelse på dels gruppering 07 Ledighedsydelse mellem
fleksjob uden refusion, dels gruppering 09 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob uden
refusion og dels gruppering 10 Ledighedsydelse under ferie med 50 pct. refusion.
Udgifterne til ledighedsydelse under sygdom og barsel og ved midlertidige afbrydelser af arbejdet regi-
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streres på de eksisterende grupperinger 07 og 10 i perioden fra 1. juli 2001 til 1. januar 2002.
Udgifter til den særlige ydelse til personer, der ikke er berettiget til ledighedsydelse, hvor staten refunderer kommunernes udgifter med 35 pct., registreres fra 1. juli 2001 på en ny driftsgruppering på funktion
5.41.
Udgifter til det nye tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende til at fastholde beskæftigelse i egen virksomhed, hvor staten refunderer kommunernes udgifter med 100 pct., registreres ligeledes på en ny driftsgruppering, i den periode fra lovændringen træder i kraft frem til 1. januar 2002.
Desuden oprettes under dranst 2 en ny gruppering til registrering af refusionen af udgifter med 35 pct.
refusion.
Der oprettes således driftsgrupperingerne 11 Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse med 35 pct. refusion (§ 74 f) og 12 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 100 pct. refusion (§ 74 g). Derudover oprettes under
dranst 2 en gruppering 06 Refusion af udgifter til særlig ydelse med 35 pct. refusion. Ændringerne gælder fra regnKontoplan
og konteringsregler for funktion 5.41 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og skånejob gælskab 2001.
dende fra regnskab 2001 fremgå af bilag B.

Ændring af funktion 5.41 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og skånejob gældende fra
budget 2002.
Fra 1. januar 2002 ændres den statslige refusion af kommunernes udgifter til ledighedsydelse, løntilskud
til fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende. Som følge heraf oprettes en række nye driftsgrupperinger på funktion 5.41 med virkning fra 1. januar 2002 og dermed budget 2002.
Der oprettes tre nye grupperinger til registrering af udgifter til løntilskud på 1/3, 1/2 og 2/3 af lønnen til
personer i fleksjob med 65 pct. refusion. Selv om lovforslaget indebærer, at der ikke længere kan ydes
tilskud med 1/3 af lønnen forudsættes det her, at afskaffelsen af tilskud med 1/3 først vil træde i kraft efter
1. juli 2001, jf. ovenfor. Udgifter til løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob, der er etableret
efter 1. juli 2001 og før afskaffelsen af tilskud med 1/3 af lønnen, vil blive refunderet med 65 pct. af staten fra 1. januar 2002. Endvidere vil staten fra 1. januar 2006 kun refundere 65 pct. af kommunernes
udgifter til løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob, der er etableret før 1. juli 2001.
Fra 1. januar 2002, hvor staten refunderer kommunernes udgifter med 65 pct. registreres tilskuddet til
selvstændigt erhvervsdrivende på to nye grupperinger efter størrelsen af tilskuddet. Dette skal ses i sammenhæng med, at forslaget skal notificeres over for Europa-Kommissionen, hvorfor der årligt skal rapporteres til EU om omfanget af tilskuddet. Desuden skal erfaringer med denne nye ordning indgå i redegørelsen til Folketinget om udviklingen af det rummelige arbejdsmarked.
Derudover oprettes en gruppering til registrering af udgifter til ledighedsydelse under sygdom og barsel
med 35 pct. refusion.
Endvidere oprettes to nye grupperinger til registrering af udgifter til henholdsvis ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 35 pct. refusion og ledighedsydelse mellem fleksjob med 35 pct.
refusion.
Der oprettes endvidere en ny gruppering under dranst 2 til registrering af refusionen af udgifter med 65
pct. refusion, og betegnelsen af den eksisterende gruppering 06 ændres til ligeledes at omfatte ledighedsydelse.
De eksisterende grupperinger til registrering af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob med 100 pct.
refusion opretholdes som følge af, at staten frem til 1. januar 2006 refunderer 100 pct. af kommunernes
udgifter til løntilskud til personer, som er ansat i et fleksjob, der er etableret før 1. juli 2001.
Derimod nedlægges grupperingerne vedrørende ledighedsydelse uden refusion samt tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 100 pct. refusion, da der på disse områder ikke er nogen overgangsbestemmelser. Under dranst 2 nedlægges endvidere grupperingen vedrørende refusion af udgifter til ledighedsydelse
til flygtninge og løntilskud til flygtninge i skånejob.
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Der oprettes således driftsgrupperingerne 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 g), 17 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (§ 74 g), 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) og 20 Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 35 pct. refusion (§ 74 a, stk. 5). Derudover oprettes
under dranst 2 gruppering 07 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion og gruppering 06 ændrer betegnelse til 06 Refusion af udgifter til
ledighedsydelse og særlig ydelse med 35 pct. refusion.
Derudover nedlægges driftsgrupperingerne 07 Ledighedsydelse mellem fleksjob uden refusion (§ 74 a, stk.
2-5), 09 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob uden refusion (§ 74 a, stk. 1 og 5) og 12
Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 100 pct. refusion (§ 74 g). Endelig nedlægges under dranst 2
gruppering 02 Refusion af udgifter til ledighedsydelse til flygtninge og løntilskud til flygtninge i skånejob
med 100 pct. refusion.
Ændringerne gælder fra og med budget 2002.

Kontoplan og konteringsregler for funktion 5.41 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og skånejob gældende fra budget 2002 fremgå af bilag C
Øvrige ændringer
Som nævnt ovenfor planlægges oprettet et større antal lokale formidlingsenheder med henblik på styrkelsen af virksomhedsrettede sociale tilbud. Kommunernes udgifter og indtægter til formidlingsenhederne,
herunder de statslige tilskud, registreres på funktion 6.51 Sekretariat og forvaltning. Konteringsreglerne
for funktion 6.51 ændres i overensstemmelse hermed, jf. bilag D.
Det skal endvidere bemærkes, at kommunernes udgifter til ATP-bidrag for personer, der modtager ledighedsydelse, registreres på den eksisterende gruppering 15 ATP-bidrag på funktion 8.52 Anden gæld. Den
statslige refusion af kommunernes udgifter registreres på den eksisterende gruppering 97 Refusion af
ATP-bidrag på funktionen.
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2. Artsregistrering ved tilskud fra EU
I orienteringsskrivelse af 5. juli 2000 blev meddelt, at art 8.6 Statstilskud autoriseres gældende fra budget
2001.
Der er efterfølgende rettet henvendelse til Indenrigsministeriet vedrørende artsregistreringen af tilskud fra
EU, idet det ikke fremgår af konteringsreglerne om tilskud fra EU skal registreres direkte under hovedart
8 eller på art 8.6 Statstilskud.
Da tilskud fra EU ikke er statstilskud, skal sådanne tilskud ikke registreres på art 8.6. Art 8.6 benyttes
alene til statstilskud – dvs. alle ”ensidige” betalinger fra staten. Med henblik på tilvejebringelsen af en
entydig registreringspraksis angives i reglerne for artsregistreringen, at tilskud fra EU registreres under
hovedart 8, bortset fra art 8.6 Statstilskud.
Konteringsregler for hovedart 8 fremgår af bilag E.
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BILAG A
Ændringer til kontoplanen funktion 5.01 Kontanthjælp gældende fra budget 2002
5.01 Kontanthjælp

1 Drift
01 Løntilskud ved optræning eller uddannelse med 50 pct. refusion (§ 62)
02 Revalideringsydelse med 50 pct. refusion (§ 52)
……
07 Løntilskud i forbindelse med virksomhedsrevalidering med 65 pct. refusion (§ 62, jf. § 47,
stk. 2, nr. 1 og 3)
….
11 Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedsrevalidering med 65 pct. refusion (§
52, jf. § 47, stk. 2, nr. 1 og 3)
…..
91 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik samt § 119 i lov om social service)
92 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. refusion (§§ 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik)
…..
2 Statsrefusion
01 Refusion af løntilskud og revalideringsydelse med 65 pct. refusion på gruppering nr. 7 og
11 minus gruppering nr. 92
02 Refusion af kontanthjælp mv. med 50 pct. refusion på gruppering nr. 01-06, 08-10, 12-20
minus gruppering nr. 91, 93 og 95
03 Berigtigelser
04 Tilskud fra EU

Ændringer til konteringsregler for funktion 5.01 Kontanthjælp gruppering 01, 02, 07, 11, 91 og 92
gældende fra budget 2002

01 Løntilskud ved optræning eller uddannelse med 50 pct. refusion (§ 62)
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. aktivlovens § 62 og § 8,
stk. 3 i lov nr. 284 af 25. april 2001.
02 Revalideringsydelse med 50 pct. refusion (§ 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.
….
07 Løntilskud i forbindelse med virksomhedsrevalidering med 65 pct. refusion (§ 62, jf. § 47, stk. 2, nr. 1
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og 3)

Her registreres udgifter til helt eller delvist løntilskud i forbindelse med virksomhedsrevalidering 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. aktivlovens § 62, jf.
§ 47, stk. 2, nr. 1 og 3, og § 8, stk. 3 i lov nr. 284 af 25. april 2001.
….
11 Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedsrevalidering med 65 pct. refusion (§ 52, jf. § 47,
stk. 2, nr. 1 og 3)

Her registreres udgifter til revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedsrevalidering med 65 pct. statsrefusion, og hvor beslutningen om iværksættelse af virksomhedsrevalideringen er truffet den 1. juli 2001 og derefter, jf. aktivlovens § 52, jf. § 47, stk. 2,
nr. 1 og 3, og § 8, stk. 3 i lov nr. 284 af 25. april 2001. Det gælder såvel den fulde revalideringsydelse som den halve revalideringsydelse til revalidender under 25 år i forbindelse med virksomhedsrevalidering.
Endvidere registreres her udgifterne til de månedlige tillæg til revalidender under 25 år i
forbindelse med virksomhedsrevalidering, som får den halve revalideringsydelse og har
bidragspligt over for et barn, jf. § 52, stk. 4.
….
91 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik samt §
119 i lov om social service)

Her registreres tilbagebetalinger af hjælp efter lov om aktiv socialpolitik ydet med 50
pct. statsrefusion, bortset fra hjælp efter § 65 og terminsydelser mv., jf. §§ 91, 93 og 94
i lov om aktiv socialpolitik.
Desuden registreres tilbagebetalinger af hjælp efter lov om social service, jf. § 119.
Endvidere registreres tilbagebetalinger af hjælp, som er udbetalt i henhold til bistandsloven, jf. § 25,
stk. 1, nr. 1 og § 26 i lov om social bistand.
92 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. refusion (§§ 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik)

Her registreres tilbagebetalinger af hjælp i forbindelse med virksomhedsrevalidering
ydet med 65 pct. statsrefusion, jf. §§ 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik.
….
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BILAG B

Kontoplan for funktion 5.41 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og skånejob gældende
fra regnskab 2001
5.41 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og skånejob

1 Drift
04 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob (§ 72)
05 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob (§ 72)
06 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob (§ 72)
07 Ledighedsydelse mellem fleksjob uden refusion (§ 74 a, stk. 2-5, indtil 1. juli 2001 § 74)
08 Løntilskud til personer i skånejob med 50 pct. refusion (§ 76)
09 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob uden refusion (§ 74 a, stk. 1 og 5,
indtil 1. juli 2001 § 74 a)
10 Ledighedsydelse under ferie med 50 pct. refusion (§ 74 e, indtil 1. juli 2001 § 74 b)
11 Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse med 35 pct. refusion (§ 74 f)
12 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 100 pct. refusion (§ 74 g)
2 Statsrefusion
02 Refusion af udgifter til ledighedsydelse til flygtninge og løntilskud til flygtninge i skånejob
med 100 pct. refusion
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 særlig ydelse med 35 pct. refusion

Konteringsregler for funktion 5.41 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og skånejob, gruppering
07, 09, 10, 11 og 12 gældende fra regnskab 2001

….
07 Ledighedsydelse mellem fleksjob uden refusion (§ 74 a, stk. 2-5, indtil 1. juli 2001 § 74)
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. 2-4.
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.
….
09 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob uden refusion (§ 74 a, stk. 1 og 5,
indtil 1. juli 2001 § 74 a)
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 perioden indtil 1.
juli 2001 efter den da gældende § 74 a i lov om aktiv socialpolitik også registreres her.

11
10 Ledighedsydelse under ferie med 50 pct. refusion (§ 74 e, indtil 1. juli 2001 § 74 b)
Her registreres udgifter til ledighedsydelse under ferie med 50 pct. statsrefusion til personer, der er ansat i fleksjob og som holder ferie, og til personer, der modtager ledighedsydelse og som holder ferie, jf. aktivlovens § 74 e.
Det bemærkes, at udgifter til ledighedsydelse under ferie i perioden indtil 1. juli 2001
efter den da gældende § 74 b i lov om aktiv socialpolitik også registreres her.
11 Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse med 35 pct. refusion (§ 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 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 udgør den særlige ydelse forskellen 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.
12 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 100 pct. refusion (§ 74 g)
Her registreres udgifter til tilskud med 100 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 g. Det bemærkes, at både udgifter til tilskud med 1/2 og med 2/3 af mindste
overenskomstmæssige løn registreres her.
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BILAG C

Kontoplan for funktion 5.41 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og skånejob gældende
fra budget 2002
5.41 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og skånejob
1 Drift

04
05
06
08
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20

Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 100 pct. refusion (§ 72)
Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 100 pct. refusion (§ 72)
Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 100 pct. refusion (§ 72)
Løntilskud til personer i skånejob med 50 pct. refusion (§ 76)
Ledighedsydelse under ferie med 50 pct. refusion (§ 74 e)
Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse med 35 pct. refusion (§ 74 f)
Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 72)
Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 72)
Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 72)
Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (§ 74 g)
Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (§ 74 g)
Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 35 pct. refusion (§ 74 a, stk.
1)
Ledighedsydelse mellem fleksjob med 35 pct. refusion (§ 74 a, stk. 2-4)
Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 35 pct. refusion (§ 74 a, stk. 5)

2 Statsrefusion
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
Konteringsregler for funktion 5.41 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og skånejob gældende fra
budget 2002

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)

13
Her registreres udgifter til løntilskud på 2/3 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 15 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion.
08 Løntilskud til personer i skånejob med 50 pct. refusion (§ 76)
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. aktivlovens § 76, stk. 2
Endvidere registreres her udgifter til løntilskud til personer, der modtager social pension
og som ved ikrafttræden af lov nr. 454 af 10. juni 1997 var ansat i beskyttede enkeltpladser efter 1/3-ordningen indtil ophør af stillingen, jf. § 114 i lov om aktiv socialpolitik.
10 Ledighedsydelse under ferie med 50 pct. refusion (§ 74 e)
Her registreres udgifter til ledighedsydelse under ferie med 50 pct. statsrefusion til personer, der er ansat i fleksjob og som holder ferie, og til personer, der modtager ledighedsydelse og som holder ferie, jf. aktivlovens § 74 e.
11 Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse med 35 pct. refusion (§ 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 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.
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 inden
bortfaldet af ordningen. 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 (§ 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 på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (§ 74 g)
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 g).

14
17 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (§ 74 g)
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 g).
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 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)
Her registreres udgifter til ledighedsydelse under sygdom og barsel med 35 pct. statsrefusion, jf. aktivlovens § 74 a, stk. 5. Det gælder både udgifter til ledighedsydelse under
sygdom og barsel til personer i visitationsperioden før første fleksjob og til personer,
der har været ansat i fleksjob.
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BILAG D

Ændrede konteringsregler for funktion 6.51 Sekretariat og forvaltninger
I konteringsreglerne for funktion 6.51 Sekretariat og forvaltninger, kapitel 4.6 – side 4, indføjes følgende
efter 6. afsnit:
”Udgifter og indtægter – herunder de statslige tilskud – i forbindelse med formidlingsenheder vedrørende
virksomhedsrettede sociale tilbud registreres på funktion 6.51.”
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BILAG E

Konteringsregler for hovedart 8

”HOVEDART 8 FINANSINDTÆGTER
På hovedart 8 Finansindtægter registreres de indtægter, som føres på hovedkonto 7 og 8. Uden for disse hovedkonti anvendes hovedart 8 ved forrentning af kommunens udlæg vedrørende spildevandsanlæg og forsyningsvirksomheder (funktionerne 1.01-1.06, 1.40-1.44 og 1.50-1.55), i forbindelse med statsrefusioner og ved statslige tilskud på hovedkonto 0-6.
Under hovedart 8 er autoriseret art 8.6 Statstilskud
Som eksempel på kontering under hovedart 8, bortset fra art 8.6 Statstilskud, kan anføres:
8
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Finansindtægter

Andel af indkomstskat fra andre kommuner
Anden skat pålignet visse indkomster
Dækningsafgift
Finansforskydninger
Indkomstskat
Indkomstskat af aktieselskaber m.v.
Grundskyld
Kursgevinster
Lånoptagelse
Renteindtægter
Tilskud fra EU
Som eksempel på kontering under art 8.6 Statstilskud kan anføres:
8.6

•
•
•
•
•
•

Generelle tilskud
Kommunale udligningstilskud
Statsrefusioner
Tilskud til vanskeligt stillede kommuner
Tilskud til ”ø-kommuner”
Diverse statslige tilskud, herunder puljemidler

Statstilskud

