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1. økonomiske kontor
1998/1561-5
mje
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ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"
Som følge af vedtagelsen af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) og lov om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. og
sprogcentre, er det nødvendigt at foretage en række ændringer i kontoplanen og konteringsreglerne i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner”.
I henhold til integrationslovens § 47 fastsætter indenrigsministeren nærmere regler om
anvisning af refusion og tilskud, regnskabsaflæggelse og revision. Det bemærkes i den
forbindelse, at det er hensigten at fastsætte nærmere regler om et ydelsesregistrantsystem vedrørende introduktionsydelsen for udlændinge svarende til det system, der er
etableret på det sociale område, jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 98 af 16. februar 1998 om kommunernes regnskabsaflæggelse og statsrefusion m.v. på visse dele af
det sociale område.
De nærmere ændringer i kontoplanen er gennemgået i det følgende.

Med venlig hilsen

Mona Jensen
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Introduktionsprogram m.v. for udlændinge
Med integrationsloven overgår ansvaret for integrationen af udlændinge i Danmark til
kommunerne. Integrationsloven indebærer, at det ikke længere kun er flygtninge, der
skal tilbydes en integrationsindsats. Også indvandrere skal have tilbud om et introduktionsprogram. Programmet har en varighed af tre år.
Loven omfatter nyankomne flygtninge, familiesammenførte til flygtninge samt andre
familiesammenførte udlændinge. Loven gælder ikke EU/EØS-borgere samt nordiske
statsborgere. De udlændinge, der skal tilbydes et introduktionsprogram, er som udgangspunkt udlændinge over 18 år. Programmet kan endvidere tilbydes mindreårige
uledsagede asylansøgere.
Introduktionsprogrammet skal indeholde en grundlæggende indføring i danske samfundsforhold og danskundervisning. Det skal tilbydes alle – også selvforsørgende. Udlændinge, der ikke kan forsørge sig selv, har endvidere, sålænge dette er tilfælde, krav
på at modtage aktiveringstilbud eller tilbud om beskæftigelse som en del af introduktionsprogrammet.
Nyankomne udlændinge modtager som udgangspunkt i forbindelse med gennemførelse
af introduktionsprogrammet en introduktionsydelse.
Kommunernes udgifter til introduktionsprogrammet og introduktionsydelse dækkes
gennem tilskud og delvis refusion fra staten, jf. § 45-48 i integrationsloven. Kommunernes samlede nettoudgifter til introduktionsydelse, danskundervisning og aktivering
indgår i opgørelsen af den kommunale budgetgaranti, jf. lovens § 62.
Staten yder endvidere i den efterfølgende 3-årige periode efter introduktionsperioden et
tilskud vedrørende sociale merudgifter til udlændinge.
Til registrering af udgifter og indtægter vedrørende introduktionsprogrammet samt introduktionsydelser oprettes to nye funktioner: 5.60 Introduktionsprogram m.v. og
5.61 Introduktionsydelse. Den nye hovedfunktion hedder INTRODUKTIONSPROGRAM FOR UDLÆNDINGE.
Kontoplan og konteringsregler for funktion 5.60 Introduktionsprogram mv., som er
gældende fra budget 1999, er vedlagt som bilag 1.
Kontoplan og konteringsregler for funktion 5.61 Introduktionsydelse, som er gældende
fra budget 1999, er vedlagt som bilag 2.
Med lov om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. og
sprogcentre overføres ansvaret for al danskundervisning til kommunerne. Dette gælder
for såvel udlændinge, der er omfattet af integrationsloven som udlændinge der ikke er
omfattet af integrationsloven, herunder udlændinge, der har fået opholdstilladelse før
integrationslovens ikrafttræden den 1. januar 1999.
I den nuværende kontoplan registreres udgifter til undervisning af voksne indvandrere
på funktion 3.79. Registreringen af udgifter til danskundervisning af personer, der er
omfattet af introduktionsprogrammet som personer der ikke er omfattet af integrationsloven, skal fremover ske på den nye funktion 5.60.
Dette betyder at funktion 3.79 Undervisning af voksne indvandrere nedlægges, med
virkning fra budget 1999.
Overgangsordning for flygtninge under Dansk Flygtningehjælps forsorg
Ved integrationslovens ikrafttræden den 1. januar 1999 vil samtlige flygtninge under
Dansk Flygtningehjælps forsorg overgå til kommunerne, jf. integrationslovens § 59.
Dvs. at ansvaret for gennemførelsen af den resterende del af introduktionsperioden på
18 måneder overføres til kommunerne.
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Kommunerne modtager i den forbindelse et tilskud på 2.250 kr. pr. måned til dækning
af udgifter til boligplacering, social rådgivning, vejledning, tolkning m.v. Tilskuddet
svarer til det nuværende tilskud – før integrationslovens ikrafttrædelse – til kommunerne ved overtagelse af ansvaret for integrationsindsatsen fra Dansk Flygtninge inden udløbet af de 18 måneder. Herudover ydes et tilskud på 1.400 kr. pr. måned ved gennemførelse af aktiveringstilbud til den enkelte flygtning med mindst 35 timer om måneden.
I den nuværende kontoplan registreres tilskud vedrørende flygtninge i aktivering efter §
107, stk. 5 i lov om aktiv socialpolitik på funktion 5.98 gruppering 97. Med integrationsloven erstattes dette tilskud af tilskuddet på 1.400 kr. pr. måned.
På funktion 5.98 ændres gruppering 97, gældende fra budget 1999, til:
97 Tilskud vedrørende flygtninge i aktivering (§ 59, stk. 4 i integrationsloven)
Her registreres tilskud efter integrationslovens § 59, stk. 4 ved gennemførelse af
aktiveringstilbud med mindst 35 timer om måneden for den resterende del af den
integrationsperiode for flygtninge på 18 måneder, der hidtil har været varetaget af
Dansk Flygtningehjælp. Det bemærkes, at tilskuddet efter § 59, stk. 3 i integrationsloven registreres på funktion 8.81, gruppering 04 Tilskud vedrørende integrationsbistand i de første 18 måneder.
Det nuværende tilskud vedrørende integrationsbistand i de første 18 måneder registreres
fortsat på funktion 8.81 gruppering 04, dog ændres konteringsreglerne, gældende fra
budget 1999 til:
Konteringsregler for funktion 8.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge, gruppering 04:
04 Tilskud vedrørende integrationsbistand i de første 18 måneder
Her registreres tilskud til udgifterne til integrationsbistand for den resterende del
af den integrationsperiode for flygtninge på 18 måneder, der hidtil har været varetaget af Dansk flygtningehjælp.

Refusionsomlægning
Med integrationsloven sker der endvidere en forenkling af de nuværende særlige refusionsregler vedrørende flygtninge, således at refusionen for flygtninge, med enkelte undtagelser, følger de generelle refusionsregler. Samtidig gennemføres en tilpasning af udligningsordningerne vedrørende udlændinge.
Refusionsomlægningen indebærer, at de særlige refusionssatser vedrørende kontanthjælp til flygtninge og udgifter til boligstøtte bortfalder fra og med 1. januar 1999 – således at de i stedet følger de generelle refusionssatser – ligesom refusionen for udgifter
til social service og institutioner mv. for flygtninge bortfalder.
Lov om individuel boligstøtte
I lov om individuel boligstøtte ophæves de særlige refusionsregler vedrørende flygtninge, hvorefter kommunernes udgifter til boligsikring og boligydelse til pensionister dækkes med 100 pct. de første 6½ år efter datoen for opholdstilladelse. Fra 1999 gælder i
stedet de generelle refusionsregler, hvorefter kommunernes udgifter til boligsikring og
boligydelse refunderes af staten med henholdsvis 50 og 75 pct.
Det bemærkes, at de særlige regler for flygtninge vedrørende lån/garanti for lån til ind-
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skud mv., udgifter til istandsættelsesgaranti og leje opretholdes.
Som konsekvens af ovenstående nedlægges følgende grupperinger, gældende fra budget
1999:
5.91 Boligsikring
2 Statsrefusion
05 Refusion vedrørende flygtninge
5.92 Boligydelse til pensionister
2 Statsrefusion
05 Refusion vedrørende flygtninge
Lov om aktiv social politik og dele af lov om social service
Med integrationsloven bortfalder den særlige flygtningerefusion med visse undtagelser.
Den særlige 100 pct. refusion af udgifter til kontanthjælp de første 1½ år efter meddelelse af opholdstilladelse vil dog blive videreført for de flygtninge, der ved lovens
ikrafttræden har fået meddelt opholdstilladelse, men denne ordning vil være udfaset
efter 1½ år, idet flygtninge, der får opholdstilladelse efter 1. januar 1999, de første 3 år
vil modtage introduktionsydelse i stedet for kontanthjælp.
Endvidere opretholdes den særlige flygtningerefusion på 100 pct. vedrørende hjælp efter visse bestemmelser i lov om social service og refusionsperioden forlænges til 3 år
efter datoen for opholdstilladelsen parallelt med 3-årsperioden med 100 pct. refusion for
hjælp i særlige tilfælde efter integrationsloven.
Endelig bibeholdes de særlige refusionsregler for handicappede og uledsagede børn
efter lov om aktiv social politik og lov om social service.
Det bemærkes, at gruppering 02 under dranst 2 Statsrefusion Refusion vedrørende
flygtninge med 75 pct. refusion på funktion 5.04 først nedlægges gældende fra budget
2000 af hensyn til restafregningen vedrørende regnskabsåret 1998.

Følgende grupperinger nedlægges på funktion 5.04, gældende fra budget 1999:
5.04 Kontanthjælp vedrørende flygtninge
1 Drift
07 Hjælp til flygtninge med 75 pct. refusion (§§ 25, 26, 27 og 34 i lov om aktiv socialpolitik)
08 Hjælp til flygtninge med 75 pct. refusion (§§ 52, 62, 63, 64, 65 og 78 i lov
om aktiv social politik)
09 Hjælp til flygtninge i øvrigt med 75 pct. refusion
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11 Aktivering af flygtninge efter 18 måneder med 75 pct. refusion
14 Hjælp til flygtninge med 75 pct. refusion (§ 86 i lov om aktiv social politik)
På funktion 5.04 oprettes ny gruppering 16, gældende fra budget 1999:
5.04 Kontanthjælp vedrørende flygtninge
1 Drift
16 Hjælp til flygtninge i øvrigt de første 3 år med 100 pct. refusion (lov om
social service)
Kontoplan og konteringsregler for funktion 5.04 Kontanthjælp vedrørende flygtninge,
gældende fra budget 1999, er vedlagt som bilag 3.
Yderligere følgende gruppering nedlægges på funktion 5.04 gældende fra budget 2000:
5.04 Kontanthjælp vedrørende flygtninge
2 Statsrefusion
02 Refusion vedrørende flygtninge med 75 pct. refusion
Følgende gruppering nedlægges på funktion 5.41, gældende fra budget 1999:
5.41 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og skånejob
1 Drift
02 Ledighedsydelse til flygtninge og løntilskud til flygtninge i skånejob med
75 pct. refusion
Yderligere følgende gruppering nedlægges på funktion 5.41, gældende fra budget 2000:
5.41 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og skånejob
2 Statsrefusion
03 Refusion af udgifter til ledighedsydelse til flygtninge og løntilskud til
flygtninge i skånejob med 75 pct. refusion
Lov om social service
Integrationsloven indebærer, at den særlige flygtningerefusion vedrørende social service
og institutioner bortfalder, idet reglerne dog opretholdes for handicappede og uledsagede flygtningebørn.
Endvidere forlænges perioden med 100 pct. refusion for udgifter til forebyggende foranstaltninger for børn og unge efter § 40, stk. 2, nr. 1-10 i lov om social service til 3 år
efter datoen for opholdstilladelsen, jf. § 133, stk. 2 i lov om social service, der registreres på funktion 5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge, gruppering 01
under dranst 2.
Det bemærkes, at på funktion 5.40 Revalidering, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og
samværstilbud opretholdes gruppering 03 Refusion af udgifter til flygtninge med 75 pct.
refusion under dranst 2 Statsrefusion. På denne gruppering registreres statens refusion
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med 75 pct. af en kommunes eller amtskommunes udgifter til den specialiserede revalideringsindsats efter § 68, stk. 1, 1. pkt. i lov om aktiv socialpolitik i 1½ år efter opholdstilladelsen, jf. § 107, stk. 4 i lov om aktiv socialpolitik.
Endvidere bemærkes, at grupperingerne under dranst 2 Statsrefusion Refusion vedrørende flygtninge med 75 pct. refusion på en række funktioner på hovedkonto 5 først
nedlægges gældende fra budget 2000 af hensyn til restafregningen vedrørende regnskabsåret 1998.
Følgende grupperinger nedlægges på hovedkonto 5 gældende fra budget 2000:
5.10 Fælles formål
2 Statsrefusion
07 Refusion af udgifterne til flygtninge med 75 pct. refusion
5.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge
2 Statsrefusion
05 Refusion af udgifterne til flygtninge med 75 pct. refusion
5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
2 Statsrefusion
02 Refusion af udgifterne til flygtninge med 75 pct. refusion
5.23 Døgninstitutioner for børn og unge
2 Statsrefusion
02 Refusion af udgifterne til flygtninge med 75 pct. refusion
5.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
2 Statsrefusion
02 Refusion af udgifterne til flygtninge med 75 pct. refusion
5.34 Plejehjem og beskyttede boliger
2 Statsrefusion
02 Refusion af udgifterne til flygtninge med 75 pct. refusion
5.42 Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer
2 Statsrefusion
07 Refusion af udgifter til flygtninge med 75 pct. refusion
5.45 Behandling af stofmisbrugere
2 Statsrefusion
02 Refusion af udgifter til flygtninge med 75 pct. refusion
5.50 Botilbud til længerevarende ophold til personer med nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne
2 Statsrefusion
02 Refusion af udgifterne til flygtninge med 75 pct. refusion
5.51 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med nedsat fysisk
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eller psykisk funktionsevne
2 Statsrefusion
02 Refusion af udgifterne til flygtninge med 75 pct. refusion
5.52 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov
2 Statsrefusion
03 Refusion af udgifterne til flygtninge med 75 pct. statsrefusion
5.53 Kontakt og ledsageordninger
2 Statsrefusion
04 Refusion af udgifterne til flygtninge med 75 pct. refusion
5.54 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, befordring og pasning af døende
2 Statsrefusion
02 Refusion af udgifterne til flygtninge med 75 pct. refusion

8

Bilag 1
Kontoplan for ny funktion 5.60 Introduktionsprogram m.v. gældende fra budget
1999
5.60 Introduktionsprogram m.v.
1 Drift
01 Introduktionsprogram og danskundervisning for øvrige udlændinge
90 Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet (§ 45,
stk. 5)
91 Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet med
100 pct. refusion af udgifter til introduktionsydelse (§ 45, stk. 5)
92 Tilskud for udlændinge, der modtager aktivering under introduktionsprogrammet (§ 45, stk. 6)
93 Tilskud for udlændinge, der modtager kursus i samfundsforståelse og
danskundervisning (§ 45, stk. 7)
94 Tilskud for udlændinge, der modtager særskilt tilrettelagt danskundervisning (§ 45, stk. 8)
95 Tilskud efter udløb af introduktionsperioden
96 Berigtigelser (gruppering 90)
97 Berigtigelser (gruppering 91)
98 Berigtigelser (gruppering 92-95)

Konteringsregler for funktion 5.60 Introduktionsprogram m.v. :
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende introduktionsprogrammet for udlændinge omfattet af integrationsloven.
På funktionen registreres ligeledes udgifter til danskundervisning for personer omfattet
af lov om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. og sprogcentre.
På funktionen registreres endvidere tilskud, der ydes i den 3-årige periode efter introduktionsperioden.
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger:
01 Introduktionsprogram og danskundervisning for øvrige udlændinge
Her registreres udgifter vedrørende introduktionsprogrammer for udlændinge, jf.
lov om integration af udlændinge i Danmark samt udgifter til danskundervisning
af udlændinge, der ikke er omfattet af integrationsloven.
90 Grundtilskud efter § 45, stk. 5 for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet
Her registreres tilskud til dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter for
udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet, jf. § 45, stk. 5, 1. pkt. i lov om
integration af udlændinge i Danmark.
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91 Grundtilskud efter § 45, stk. 5 for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet
med 100 pct. refusion af udgifter til introduktionsydelse
Her registreres tilskud til dækning af generelle udgifter for udlændinge omfattet af
introduktionsprogrammet, hvor staten afholder hele en kommunes udgift til introduktionsydelse, jf. § 45, stk. 5, 2. pkt. i lov om integration af udlændinge i Danmark.
92 Tilskud efter § 45, stk. 6 for udlændinge, der modtager aktivering under introduktionsprogrammet
Her registreres tilskud for udgifterne vedrørende udlændinge, der modtager aktivering under introduktionsprogrammet, jf. § 45, stk. 6 i lov om integration af udlændinge i Danmark.
93 Tilskud efter § 45, stk. 7 for udlændinge, der modtager kursus i samfundsforståelse
og danskundervisning
Her registreres tilskud for udgifterne vedrørende udlændinge, der modtager kursus
i samfundsforståelse og danskundervisning under introduktionsprogrammet, jf. §
45, stk. 7 i lov om integration af udlændinge i Danmark.
94 Tilskud efter § 45, stk. 8 for udlændinge, der modtager særskilt tilrettelagt danskundervisning
Her registreres tilskud for udgifterne vedrørende udlændinge, der modtager særskilt tilrettelagt danskundervisning under introduktionsprogrammet, jf. § 45, stk. 8
i lov om integration af udlændinge i Danmark.
95 Tilskud efter udløb af introduktionsperioden
Her registreres tilskud for udgifterne vedrørende udlændinge i den efterfølgende 3
årige periode efter introduktionsperioden, jf. § 45, stk. 9 i lov om integration af
udlændinge i Danmark.
96-98 Efterreguleringer
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende efterreguleringer af de enkelte
tilskud

10

Bilag 2.
Kontoplan for ny funktion 5.61 Introduktionsydelse gældende fra budget 1999.
5.61 Introduktionsydelse
1 Drift
01 Ydelse til udlændinge med 75 pct. refusion
02 Ydelse til udlændinge med 100 pct. refusion
03 Hjælp i særlige tilfælde
90 Tilbagebetaling vedrørende ydelse med 75 pct. refusion
91 Tilbagebetaling vedrørende ydelse med 100 pct. refusion
92 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde
2 Statsrefusion
01 Refusion vedrørende udlændinge med 75 pct. refusion
02 Refusion vedrørende udlændinge med 100 pct. refusion

Konteringsregler for funktion 5.61 Introduktionsydelse:
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende introduktionsydelse og
hjælp i særlige tilfælde for udlændinge omfattet af integrationsloven.
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger:
01 Ydelse til udlændinge med 75 pct. refusion
Her registreres udgifter til introduktionsydelser, jf. kapitel 5 i lov om integration
af udlændinge i Danmark, med 75 pct. refusion
02 Ydelse til udlændinge med 100 pct. refusion
Her registreres udgifter til introduktionsydelser til handicappede og uledsagede
børn med 100 pct. refusion, jf. kapitel 5 og § 45, stk. 3 i lov om integration af udlændinge i Danmark.
03 Hjælp i særlige tilfælde
Her registreres udgifter til hjælp i særlige tilfælde efter integrationslovens kapitel
6.
90-92 Tilbagebetaling vedrørende ydelser og hjælp i særlige tilfælde
Her registreres eventuelle tilbagebetalinger vedrørende introduktionsydelser og
hjælp i særlige tilfælde
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Bilag 3.
Kontoplan for funktion 5.04, gældende fra budget 1999.
5.04 Kontanthjælp vedrørende flygtninge
1 Drift
01 Hjælp til flygtninge i de første 18 måneder med 100 pct. refusion (§§ 25,
26, 27 og 34)
02 Hjælp til flygtninge i de første 18 måneder med 100 pct. refusion (§§ 52,
62, 63, 64, 65 og 78)
03 Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 18 måneder med 100 pct. refusion
04 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100
pct. refusion (§§ 25, 26, 27 og 34)
05 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100
pct. refusion (§§ 52, 62, 63, 64, 65 og 78)
06 Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge
med 100 pct. refusion
10 Aktivering af flygtninge i de første 18 måneder med 100 pct. refusion
12 Aktiveringsgodtgørelse til flygtninge (§ 38)
13 Hjælp til flygtninge i de første 18 måneder med 100 pct. refusion (§ 86)
15 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100
pct. refusion (§ 86)
16 Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 3 år med 100 pct. refusion
91 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 100 pct. refusion
92 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 75 pct. refusion
2 Statsrefusion
01 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion
02 Refusion vedrørende flygtninge med 75 pct. refusion
04 Tilskud fra EU
Konteringsregler for funktion 5.04, gældende fra budget 1999.
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp (jf. funktion 5.01) og aktivering af kontanthjælpsmodtagere (jf. funktion 5.05) til visse grupper af
flygtninge. Hvilke grupper af flygtninge, der er tale om, fremgår af konteringsreglerne
for de enkelte driftsgrupperinger på funktionen. På funktion 5.04 anvendes art 5.2. Lønudgifter til kontaktpersoner og lignende registreres dog under hovedart 1.
For hver gruppering på funktion 5.04 skal føres en ydelsesregistrant, jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 98 af 16. februar 1998 om kommunernes regnskabsaflæggelse og statsrefusion m.v. på visse dele af det sociale område.
På funktion 5.04 er autoriseret en række driftsgrupperinger, som er gennemgået i det
følgende:
01 Hjælp til flygtninge i de første 18 måneder med 100 pct. refusion (§§ 25, 26, 27 og
34)
Her registreres følgende udgifter efter lov om aktiv socialpolitik til flygtninge,
der har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999, i de første 18 måneder med 100
pct. refusion; udgifter til kontanthjælp efter § 25; til tillæg til flygtninge i form af
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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. betingelser om optjening, jf. § 27 samt udgifter til særlig
støtte til flygtninge efter § 34.
Kontanthjælp til flygtninge efter § 25 under forrevalidering registreres ligeledes
her, jf. funktion 5.01 gruppering 13, 14, 16, 18, 20 og en del af 19.
02 Hjælp til flygtninge i de første 18 måneder med 100 pct. refusion (§§ 52, 62, 63,
64, 65 og 78)
Her registreres følgende udgifter efter lov om aktiv socialpolitik til flygtninge,
der har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999, i de første 18 måneder med 100
pct. refusion; udgifter til revalideringsydelse efter § 52; til løntilskud ved optræning eller uddannelse til flygtninge efter § 62; til støtte til særlige udgifter og til
merudgifter til bolig under revalidering til flygtninge efter §§ 63 og 64; til tilskud
mv. til selvstændig virksomhed til flygtninge efter § 65 og til hjælp til værktøj og
arbejdsredskaber til flygtninge efter § 78, jf. funktion 5.01, gruppering 01, 02,
03, 05 og 12.
03 Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 18 måneder med 100 pct. refusion
Her registreres følgende udgifter efter lov om aktiv socialpolitik til flygtninge,
der har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999, i de første 18 måneder med 100
pct. refusion:
Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn til flygtninge efter §§ 83 og 84;
til sygebehandling, medicin mv. til flygtninge efter § 82; til hjælp til enkeltudgifter efter § 81 og til flytning til flygtninge efter § 85 (jf. funktion 5.01 gruppering
04, 06 og 08).
Endvidere registreres udgifter til igangsætningsydelse til flygtninge, der har fået
opholdstilladelse før 1. januar 1999, efter § 8, stk. 4 i lov nr. 1077 af 29. december 1997 i de første 18 måneder med 100 pct. refusion, jf. funktion 5.05, gruppering 06.
04-05 svarer til grupperingerne 01 og 02, men vedrører uledsagede flygtningebørn og
handicappede flygtninge med 100 pct. refusion.
For uledsagede flygtningebørn gælder, at udgifterne registreres her, både for
flygtningebørn der har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999 og efter, medmindre kommunen har besluttet at tilbyde uledsagede flygtningebørn det 3-årige
introduktionsprogram, jf. § 16 i integrationsloven.
For handicappede flygtninge gælder, at udgifterne registreres her, hvis personen
har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999. For handicappede flygtninge som
har fået opholdstilladelse efter 1. januar 1999, registreres udgifter efter 3 år ligeledes her.
06 Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100
pct. refusionHer 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 og 15 samt funktion 5.05, gruppering 06.
For uledsagede flygtningebørn gælder, at udgifterne registreres her, både for
flygtningebørn der har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999 og efter, medmindre kommunen har besluttet at tilbyde uledsagede flygtningebørn det 3-årige
introduktionsprogram, jf. § 16 i integrationsloven.
For handicappede flygtninge gælder, at udgifterne registreres her, hvis personen
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har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999. For handicappede flygtninge som
har fået opholdstilladelse efter 1. januar 1999, registreres udgifter efter 3 år ligeledes her.
Det bemærkes, at udgifter til igangsætningsydelse til flygtninge registreres på gruppering 03 eller 06.
10 Aktivering af flygtninge i de første 18 måneder med 100 pct. refusion.
Her registreres udgifter til løntilskud, kontanthjælp, særlig støtte og beskæftigelsestillæg til aktiverede flygtninge, der har fået opholdstilladelse før 1. januar
1999, herunder flygtninge under 30 år i visitations- og mellemperioderne, jf.
funktion 5.05, gruppering 02, 04, 08 og 09, ved aktivering inden for de første 18
måneder med 100 pct. refusion.
12 Aktiveringsgodtgørelse (§ 38)
Her registreres udgifter til aktiveringsgodtgørelse efter § 38 i lov om aktiv socialpolitik til flygtninge, der har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999, i de første 18 måneder, jf. funktion 5.05, gruppering 07. Eventuelle tilbagebetalinger
vedrørende aktiveringsgodtgørelse registreres ligeledes her.
13 Hjælp til flygtninge i de første 18 måneder (§86)
Her registreres udgifter til hjælp til repatriering af flygtninge efter § 86 i lov om
aktiv socialpolitik i de første 18 måneder med 100 pct. refusion. Dette gælder
både for flygtninge der har fået opholdstilladelse før og efter 1. januar 1999.
15 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion (§ 86)
Her registreres udgifter til hjælp til repatriering efter § 86 i lov om aktiv socialpolitik til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct.
refusion. Dette gælder både for flygtninge der har fået opholdstilladelse før og
efter 1. januar 1999.
16 Hjælp til flygtninge i øvrigt de første 3 år med 100 pct. refusion
Her registreres udgifter til merudgiftsydelse og til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne til flygtninge efter §§ 28
og 29 i lov om social service og merudgifter mv. for voksne flygtninge med nedsat funktionsevne efter §§ 77, 79 og 84 i lov om social service i de første 3 år
med 100 pct. refusion (jf. funktion 5.01 gruppering 09, 10, 15). Dette gælder både for flygtninge der har fået opholdstilladelse før og efter 1. januar 1999.
Endelig er der autoriseret to grupperinger til registrering af tilbagebetalinger af hjælp
efter lov om aktiv socialpolitik og efter lov om social service, afhængig af refusionsprocenten. Her registreres endvidere hjælp udbetalt i henhold til bistandsloven og lov om
kommunal aktivering. Jf. funktion 5.01, gruppering 91, 93 og 95 samt funktion 5.05,
gruppering 93. Tilbagebetaling af aktiveringsgodtgørelse registreres dog på gruppering
12.

