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ORIENTERING OM ÆNDRINGER I 

"BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER" 

 

 

Registrering af løntilskud til personer i individuelt be-

skyttede enkeltpladser (50/50-ordningen). 

 

Som følge af ændring af lov om social bistand ændres finan-

sieringen af løntilskuddet til aflønning af personer, der 

ikke får social pension, i individuelt beskyttede enkelt-

pladser, de såkaldte skånejob efter 50/50-ordningen. 

 

Efter denne ordning ydes et løntilskud fra det offentlige 

på normalt 50 pct. af lønnen. Tidligere finansieredes ud-

gifterne til dette løntilskud af amtskommunen og kommunen 

med 50 pct. hver. Som følge af lovændringen overtager sta-

ten amtskommunernes andel af løntilskuddet. Ændringen af 

finansieringen betyder, at kommunerne skal anmelde deres 

udgifter til løntilskud til statsrefusion. Det er alene ud-

giften til løntilskuddet, der skal anmeldes til refusion. 

Lønudgiften til personer i individuelt beskyttede enkelt-

pladser efter 50/50-ordningen i kommunale institutioner og 

virksomheder m.v. kan ikke anmeldes til refusion. 

 

På den baggrund er oprettet en ny funktion: 

 

5.41 Løntilskud til personer i individuelt beskyttede en-

keltpladser. 

1  Drift 

   01 Løntilskud til personer i individuelt beskyttede en-

keltpladser med 50 pct. refusion. 02 Løntilskud til flygt-

ninge i individuelt beskyttede enkeltpladser med 100 pct. 



 2

refusion. 03 Løntilskud til flygtninge i individuelt be-

skyttede enkeltpladser med 75 pct. refusion.  

 

2  Statsrefusion 

   01 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion 02 Refusion 

af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 03 Refusi-

on af udgifter til flygtninge med 75 pct. refusion  

 

På funktionen registreres udgifter til løntilskud til per-

soner med nedsat erhvervsevne, som ikke får social pension, 

og som er ansat i individuelt beskyttede enkeltpladser ef-

ter 50/50-ordningen, jf. bistandslovens § 91, stk. 2 og § 

94, stk. 2, 1. pkt. samt pkt. 74, andet afsnit, i Socialmi-

nisteriets cirkulære af 17. december 1986 om bistandslovens 

bestemmelser om institutioner under amtskommunerne, som 

ændret ved Socialministeriets cirkulære nr. 208 af 14. de-

cember 1993. På funktion 5.41 anvendes art 5.2. 

 

Det er alene udgiften til løntilskud, der registreres på 

denne funktion. Lønudgifter ved individuelt beskyttede en-

keltpladser i kommunale virksomheder, institutioner og for-

valtninger registreres således på funktion 5.40. 

 

Det bemærkes, at udgifter til løntilskud til personer, som 

får social pension, og som er ansat i individuelt beskytte-

de enkeltpladser (1/3-ordningen), registreres på funktion 

5.40. 

 

For hver gruppering under funktion 5.41 skal føres en ydel-

sesregistrant, svarende til ydelsesregistranten under funk-

tionerne 5.01 og 5.05, jf. Socialministeriets bekendtgørel-

se nr. 927 af 2. december 1993 om kommunernes regnskabsaf-

læggelse og statsrefusion på visse dele af det sociale om-

råde. 

 

Med venlig hilsen 

 

Jens Sperling 


