
 
 
 

 
 

 

 

Til alle kommuner 
 
 

 
 
Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og regnskabssystem 
for kommuner” 
 
Kapitel 3 og 4 
Hovedkonto 5 

1. Ændringer af den kommunale kontoplan som følge af, at løntilskud efter inte-
grationsloven omfattes af refusionsomlægningen 

 
Ad 1 Ændringer af den kommunale kontoplan som følge af, at løntilskud efter 
integrationsloven omfattes af refusionsomlægningen 
Som følge af lov nr. 296 af 22. marts 2016 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov 

om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love (Kontanthjælps-

loft, 225 timers regel, ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere m.v.) gennem-

føres nogle ændringer af det kommunale budget- og regnskabssystem. Lovændringen 

træder i kraft 1. april 2016. Ændringerne vedrørende løntilskud efter integrationsloven 

har virkning med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2016.  

 

Ændringerne af budget- og regnskabssystemet er gældende fra regnskab 2016. 
 

Med lovforslaget præciseres, at kommunernes refusion for udgifter til ansættelse med 

løntilskud efter integrationsloven omfattes af lov om kommunernes finansiering af 

visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløs-

hedskasserne (refusionsomlægningen). 

 

Oplysninger om refusion af kommunernes udgifter til løntilskud efter integrationsloven 

(regulering af finansieringsbeløbet og tilbagebetaling af forskudsrefusion) vil indgå i 

STARs orienteringsskrivelse om forskudsanmeldelse af statsrefusion for 3. kvartal 

2016 og løbende restafregning for 2. kvartal 2016. Orienteringsskrivelsen udsendes 

primo maj. 

 

Ændringerne vedrørende løntilskud efter integrationsloven betyder, at der oprettes 

nogle nye grupperinger til registrering af udgifter til løntilskud på funktion 5.46.61 Kon-

tanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse, 

som desuden omdøbes til Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationspro-

grammet og integrationsydelse m.v. Samtidigt ændres eksisterende grupperinger på 

funktion 5.46.60. Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. til afløbsgrupperin-

ger.  
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Løntilskud efter integrationsloven omfattes af det nye refusionssystem, der er indført 

med virkning for 2016. Refusionsomlægningen indebærer, at refusionssatserne for 

forsørgelsesudgifterne fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsør-

gelse. Refusionssatserne er fastsat til 80 pct. i de første fire uger, 40 pct. fra uge 5-26, 

30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra uge 53, jf. 36. orienteringsskrivelse vedr. ”Budget- 

og regnskabssystem for kommuner”. Udgifterne til løntilskud efter integrationsloven vil 

fremadrettet ikke indgå under rådighedslofterne for integrationsprogrammet og intro-

duktionsforløbet.  

 

Der indføres følgende nye grupperinger på funktion 5.46.61 under dranst 1 og 2:  

 

Dranst 1: 
011 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c 
 
Dranst 2: 
020 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 80 pct. 

refusion 
021 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 40 pct. 

refusion 
022 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 30 pct. 

refusion 
023 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 20 pct. 

refusion 
 
Herefter vil der således alene være en gruppering på dranst 1 til løntilskud efter             
integrationsloven.   

 
På funktion 5.46.60 ændres to eksisterende grupperinger 003 og 007 på dranst 1 til 
afløbsgrupperinger:  
 
Dranst 1: 
003 Afløb af udgifter til løntilskud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 

med 50 pct. refusion  
007 Afløb af udgifter til løntilskud til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 23 

med 50 pct. refusion  
 
Følgende sider ændres i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”: 

 

Afsnit Side 

3.5.5 1-3 

4.5.5 1-2, 4-5, 10 og 12 

 

Spørgsmål til ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” kan rettes til undertegne-

de på mail: npa@sim.dk eller tlf. 41 85 14 44.  

 

Med venlig hilsen 

Nicolai Abildskov Pallisborg 
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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 
 
TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 

5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.  
 1 Drift   
  001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 a 
  002 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 b 
  003 Afløb af udgifter til løntilskud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslo-

vens § 23 c med 50 pct. refusion 
  004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 

d 
  005 Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 a 
  006 Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 b 
  007 Afløb af udgifter til løntilskud til selvforsørgende ifølge integrationslo-

vens § 23 c med 50 pct. refusion   
  008 Udgifter til mentor for selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 d 
  009 Udgifter til opkvalificering og introduktion ifølge integrationslovens § 24 

a 
  010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til 

ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 21 
  011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til 

selvforsørgede ifølge integrationslovens § 21 
  012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsfor-

løb ifølge integrationslovens § 24 d 
  013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om dansk-

uddannelse til voksne udlændinge m.fl. 
  014 Tolkeudgifter. 
  018 Udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduktions-

forløb ifølge integrationslovens § 24 f 
  019  Udgifter til vejlederfunktion ifølge integrationslovens § 24 g 
  092 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere 
  097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet ifølge 

§ 45, stk. 3, i integrationsloven 
  098 Berigtigelser   

100 Resultattilskud for udlændinge der påbegynder  kompetencegivende 
uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 7 

101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrati-
onslovens § 45, stk. 7 

102 Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse 
ifølge integrationslovens § 45, stk. 7 

103 Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning for udenlandske arbejdstage-
re, medfølgende ægtefæller, studerende og au pairs mv. samt græn-
sependlere og udlændinge efter udløb af introduktionsforløbet, ifølge 
danskuddannelseslovens § 2 c, stk. 1 

 2 Statsrefusion 
  001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011  
  002 Refusion af udgifterne på gruppering 103 
  003 Refusion af udgifterne på gruppering 012-013 + 018-019  
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5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrati-
onsydelse m.v. 
 1 Drift 
  001 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter 

integrationsloven 
  002 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 
  003 Integrationsydelse til andre 
  004 Afløb af kontanthjælp med 50 pct. refusion til udlændinge omfattet af 

integrationsprogrammet efter integrationsloven 
  005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge 
  006 Afløb af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationspro-

grammet efter integrationsloven med 50 pct. refusion 
  007 Afløb af integrationsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 til andre i 

passive perioder med 30 pct. refusion 
  008 Afløb af integrationsydelse til andre i aktive perioder og under revalide-

ring med 50 pct. refusion 
  009 Afløb af integrationsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 til andre i 

aktive perioder og under revalidering med 30 pct. refusion 
  010 Afløb af integrationsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 til førtids-

pensionister uden ret til fuld social pension 
  011 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c  
  090 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse med 75 pct. refusion 
  091 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse og kontanthjælp til 

udlændinge omfattet af integrationsprogrammet med 50 pct. refusion 
  092 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 75 pct. 

refusion 
  093 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 pct. 

refusion 
 2 Statsrefusion 
  004 Refusion af afløbsudgifter til kontanthjælp til udlændinge med 50 pct. 

refusion (grp. 004) 
  005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge (grp. 

005) 
  006 Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 80 pct. refusion 
  007 Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 40 pct. refusion 
  008 Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 30 pct. refusion 
  009 Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 20 pct. refusion 

010 Refusion af afløbsudgifter til integrationsydelse med 50 pct. refusion 
(grp. 006 og 008) 

  011 Refusion af afløbsudgifter til integrationsydelse med 30 pct. refusion 
(grp. 007 og 009-010) 

  012 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrations-
programmet efter integrationsloven med 80 pct. refusion 

  013 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrations-
programmet efter integrationsloven med 40 pct. refusion 

  014 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrations-
programmet efter integrationsloven med 30 pct. refusion 

  015 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrations-
programmet efter integrationsloven med 20 pct. refusion 

  016 Refusion af integrationsydelse til andre med 80 pct. refusion 
  017 Refusion af integrationsydelse til andre med 40 pct. refusion 
  018 Refusion af integrationsydelse til andre med 30 pct. refusion 
  019 Refusion af integrationsydelse til andre med 20 pct. refusion 
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  020 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 
80 pct. refusion 

  021 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 
40 pct. refusion 

  022 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 
30 pct. refusion 

  023 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 
20 pct. refusion  

 
5.46.65 Repatriering 
 1 Drift 
  001 Hjælp til repatriering 
 2 Statsrefusion 
  001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion 
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TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 
 
5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogrammet 
og introduktionsforløbet for udlændinge omfattet af integrationsloven. 
 
På funktionen registreres ligeledes udgifter til danskundervisning for personer omfattet 
af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.  
 
På funktionen registreres endvidere de resultattilskud, som ydes hvis udlændinge, der 
tilbydes et integrationsprogram, består danskprøven, påbegynder en kompetencegi-
vende uddannelse eller kommer i ordinær beskæftigelse.  
 
Ved kommunal produktion eller produktion i private/selvejende institutioner med drifts-
overenskomst benyttes de respektive arter efter udgifternes beskaffenhed. Ved betalin-
ger til private/selvejende institutioner uden momsregistrering benyttes art 4.0. Ved beta-
linger til private/selvejende institutioner med momsregistrering benyttes art 4.9. 
 
Det bemærkes, at der under dranst 2 er autoriseret tre grupperinger til kontering af 
statsrefusion vedrørende udgifter til integrationsloven samt udgifter i henhold til lov om 
danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Grupperingerne under dranst 2 følger 
inddelingen under dranst 1. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 

 
  001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 

23 a 

Her registreres udgifter til tilbud efter integrationslovens § 23 a, der 
vedrører flygtninge og familiesammenførte udlændinge på kontant-
hjælp eller integrationsydelse, som deltager i et integrationsprogram. 

 
  002  Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 

23 b 

Her registreres udgifter til tilbud efter integrationslovens § 23 b, der 
vedrører flygtninge og familiesammenførte udlændinge på kontant-
hjælp eller integrationsydelse, som deltager i et integrationsprogram. 
 

  003 Afløb af udgifter til løntilskud til ydelsesmodtagere ifølge integra-
tionslovens § 23 c med 50 pct. refusion 

Her registreres afløb af udgifter til tilbud efter integrationslovens § 23 c 
vedrørende perioden før 1. januar 2016 med 50 pct. refusion, der ved-
rører flygtninge og familiesammenførte udlændinge på kontanthjælp el-
ler integrationsydelse, som deltager i et integrationsprogram.  
 
Det bemærkes, at udgifterne vedrørende perioden fra og med 1. januar 
2016 registreres på funktion 5.46.61 under gruppering 011. 

 

  004  Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens 
§ 23 d 

    Her registreres udgifter til mentorfunktion efter integrationslovens § 23 
d, der vedrører flygtninge og familiesammenførte udlændinge på kon-
tanthjælp eller integrationsydelse, som deltager i et integrationspro-
gram. 
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  005  Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 
a 

    Her registreres udgifter til tilbud efter integrationslovens § 23 a, der 
vedrører selvforsørgende flygtninge og familiesammenførte udlændin-
ge, jf. integrationslovens § 16, stk. 3, 3. punkt, om tilbud til udlændinge, 
der ikke modtager kontanthjælp eller integrationsydelse, og som delta-
ger i et integrationsprogram.  

 
  006  Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 

b 

    Her registreres udgifter til tilbud efter integrationslovens § 23 b, der 
vedrører selvforsørgende flygtninge og familiesammenførte udlændin-
ge, jf. integrationslovens § 16, stk.2, 3. punkt, om tilbud til udlændinge, 
der ikke modtager kontanthjælp eller integrationsydelse, og som delta-
ger i et integrationsprogram.  

 
  007  Afløb af udgifter til løntilskud til selvforsørgende ifølge integrati-

onslovens § 23 c med 50 pct. refusion  

    Her registreres afløb af udgifter til tilbud efter integrationslovens § 23 c 
vedrørende perioden før 1. januar 2016 med 50 pct. refusion, der ved-
rører selvforsørgende udlændinge, jf. integrationslovens § 16, stk. 3, 
om tilbud til flygtninge og familiesammenførte udlændinge mv., der ikke 
modtager kontanthjælp eller integrationsydelse, og som deltager i et in-
tegrationsprogram.  

 
Det bemærkes, at udgifterne vedrørende perioden fra og med 1. januar 
2016 registreres på funktion 5.46.61 under gruppering 011. 

 

  008  Udgifter til mentor for selvforsørgende ifølge integrationslovens § 
23 d 

    Her registreres udgifter til mentorfunktion efter integrationslovens § 23 
d, der vedrører selvforsørgende flygtninge og familiesammenførte ud-
lændinge, der ikke modtager kontanthjælp eller integrationsydelse, og 
som deltager i et integrationsprogram.  

 
  009  Udgifter til opkvalificering og introduktion ifølge integrationslo-

vens § 24 a 

   Her registreres udgifter til opkvalificering, introduktion og hjælpemidler 
til flygtninge og familiesammenførte udlændinge, der ansættes uden 
løntilskud, jf. integrationslovens § 24 a. 

 
  010  Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram 

til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 21 

 Her registreres udgifter til danskuddannelse efter integrationslovens § 
21 til flygtninge og familiesammenførte udlændinge, på kontanthjælp 
eller integrationsydelse, som deltager i et integrationsprogram. Dette 
omfatter også udgifter til danskuddannelse, der som led i integrations-
programmet har en varighed på op til 5 år, jf. integrationsloven § 16, 
stk. 6.  
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018   Udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduk-
tionsforløb ifølge integrationslovens § 24 f 

 
Her registreres udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud efter integrati-
onslovens § 24 f, jf. § 23 a og § 23 b, der vedrører indvandrere, som 
deltager i et introduktionsforløb. 
 
Det bemærkes, at udgifter til løntilskud efter § 23 c efter 1. januar 2016 
afholdes på funktion 5.46.61 under gruppering 011. 

 
019  Udgifter til vejlederfunktion ifølge integrationslovens § 24 g 

 
Her registreres udgifter til vejlederfunktion til indvandrere efter integrati-
onslovens § 24 g.  

 

  092  Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere  

   Her registreres tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere med 
opholdstilladelse efter udlændingeloven, som er bosat i kommunen, jf. 
integrationslovens § 45, stk. 6. 

  
  097  Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 

ifølge § 45, stk. 3, i integrationsloven 

   Her registreres grundtilskud til dækning af sociale merudgifter og gene-
   relle udgifter for udlændinge omfattet af integrationslovens § 16, jf. 
   integrationslovens § 45, stk. 3. 
 
  098  Berigtigelser 

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende efterreguleringer af de 
enkelte tilskud.    

 
  100  Resultattilskud for udlændinge der påbegynder kompetencegi-

vende uddannelse ifølge integrationslovens § 45 stk. 7 

   Her registreres resultattilskud for udlændinge, der indenfor den treårige 
introduktionsperiode har påbegyndt en studie- eller erhvervskompeten-
cegivende uddannelse og fortsætter uddannelsesforløbet i en sam-
menhængende periode på mindst 6 måneder og under studieforløbet 
kan modtage SU, elevløn eller lignende, der sikrer udlændingen et for-
sørgelsesgrundlag, jf. integrationslovens § 45, stk. 7, nr. 2. 
 

  101  Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge 
integrationslovens § 45 stk. 7 

    Her registreres resultattilskud for udlændinge, der indenfor den treårige 
introduktionsperiode indstiller sig til prøve i dansk og senest ved første 
prøvetermin efter introduktionsperiodens udløb består prøve i dansk, jf. 
integrationslovens § 45, stk. 7, nr. 3. 
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    Her registreres desuden resultattilskud til udlændinge, der efter intro-

duktionsperiodens udløb tilbydes danskuddannelse og som indstiller 
sig til prøve i dansk inden uddannelsestilbuddets ophør (dog senest 1 
år efter introduktionsperiodens udløb) og som senest ved første prøve-
termin herefter består prøve i dansk, jf. integrationslovens § 45, stk. 7, 
nr. 4. 

 

  102  Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæfti-
gelse ifølge integrationslovens § 45 stk. 7 

   Her registreres resultattilskud for udlændinge, der indenfor den treårige 
introduktionsperiode kommer i ordinær beskæftigelse og fortsætter i 
ordinær beskæftigelse i en sammenhængende periode på mindst 6 
måneder, jf. integrationslovens § 45, stk. 7, nr. 1. 

 
  103  Arbejdsmarkedsrettet dansk for udenlandske arbejdstagere, med-

følgende ægtefæller, studerende og au pairs, jf. § 2, stk. 1, samt 
grænsependlere, jf. § 2 a, stk. 1, ifølge danskuddannelseslovens § 
2 c, stk. 1, og integrationslovens § 24 d. 

    Her registreres udgifter til arbejdsmarkedsrettet danskundervisning til 
indvandrere (udenlandske arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, 
studerende og au pairs mv.), som deltager i et introduktionsforløb, jf. in-
tegrationslovens § 24 d og jf. danskuddannelseslovens § 2 c, stk. 1, 
samt udgifter til arbejdsmarkedsrettet danskundervisning til grænse-
pendlere, jf. danskuddannelseslovens § 2 a. Denne gruppe tilbydes 
250 timers arbejdsmarkedsrettet danskundervisning inden for en perio-
de på maksimalt 1½ år, jf. danskuddannelseslovens § 2 c, stk. 1. 

 
Tilskud fra staten på 5.46.60 registreres med art 8.6 Statstilskud.  
 
2 Statsrefusion 
 
  001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011  

  Her registreres statsrefusion af udgifter til integrationsprogrammer 
 
  002 Refusion af udgifterne på gruppering 103 

Her registreres statsrefusion af udgifter til arbejdsmarkedsrettet dansk. 
 

  003 Refusion af udgifterne på gruppering 012 og 018-019  

Her registreres statsrefusion af udgifter til introduktionsforløb og af ud-
gifter til danskuddannelse til øvrige kursister, dvs. kursister, som på un-
dervisningstidspunktet ikke er omfattet af integrationsloven eller delta-
ger i danskuddannelse efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 
5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 
og integrationsydelse mv. 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp til udlæn-
dinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven og hjælp i særlige 
tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven. 
 
På funktionen registreres desuden udgifter til integrationsydelse både til udlændinge 
omfattet af integrationsprogrammet og til andre personer, som ikke er omfattet af inte-
grationsprogrammet samt løntilskud til personer, der er omfattet af integrationspro-
grammet og introduktionsforløbet.  
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Endvidere registreres afløbsudgifter til engangshjælp efter § 25 a i lov 
om aktiv socialpolitik til ovennævnte persongruppe, der udbetales indtil 
en person får udbetalt integrationsydelse. 
 
Det bemærkes, at afløbsudgifter til særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv 
socialpolitik til integrationsydelsesmodtagere registres på de særskilte 
grupperinger til særlig støtte under funktion 5.57.73 og 5.57.75. 
 

   Det bemærkes, at integrationsydelse til ovennævnte målgruppe vedr. 
perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på gruppering 003. 

 
  011  Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c.   

Her registreres udgifter til løntilskud efter integrationslovens § 23 c ved-
rørende perioden efter 1. januar 2016.  
 
Det bemærkes, at afløb vedrørende perioden fra før 1. januar 2016 re-
gistreres på  funktion 5.46.60 gruppering 003, 007. og 018.  

 
  090 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse med 75 pct. refu-

sion. 
 
  091 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse og kontanthjælp 

til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet med 50 pct. re-
fusion. 

 
  092 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 75 

pct. refusion. 
 
  093 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 

pct. refusion. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger på dranst 2 til registrering af 
statsrefusion: 
 
  004 Refusion af afløbsudgifter til kontanthjælp til udlændinge med 50 

pct. refusion (grp. 004) 
For regnskab 2015 anvendes grupperingen til statsrefusion af udgifter 
til kontanthjælp til udlændinge med 50 pct. refusion, mens den fra bud-
get 2016 skal anvendes til registrering af refusion af afløbsudgifter til 
kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter 
integrationsloven med 50 pct. refusion. 

 
  005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge 

(grp. 005) 
Her registreres statsrefusion af udgifter til hjælp i særlige tilfælde mv. 
for udlændinge med 50 pct. refusion.  

 
  006 Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 80 pct. refusion 

Her registreres refusion af kontanthjælp til udlændinge omfattet af inte-
grationsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct. refusion i de 
første 4 uger med ydelser. 
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  007 Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 40 pct. refusion 

Her registreres refusion af kontanthjælp til udlændinge omfattet af inte-
grationsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion fra 
den 5. til den 26. uge med ydelser. 

 
  008 Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 30 pct. refusion 

Her registreres refusion af kontanthjælp til udlændinge omfattet af inte-
grationsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion fra 
den 27. til den 52. uge med ydelser. 

 
  009 Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 20 pct. refusion 

Her registreres refusion af kontanthjælp til udlændinge omfattet af inte-
grationsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion fra 
den 53. uge med ydelser. 

 
  010 Refusion af afløbsudgifter til integrationsydelse med 50 pct. refu-

sion (grp. 006 og 008) 
   For regnskab 2015 anvendes grupperingen til registrering af statsrefu-

sion af udgifter til integrationsydelse med 50 pct. refusion, men den fra 
budget 2016 anvendes til registrering af refusion af afløbsudgifter til in-
tegrationsydelse med 50 pct. refusion. 

 
  011 Refusion af afløbsudgifter til integrationsydelse med 30 pct. refu-

sion (grp. 007 og 009-010) 
   For regnskab 2015 anvendes grupperingen til registrering af statsrefu-

sion af udgifter til integrationsydelse med 30 pct. refusion, men den fra 
budget 2016 anvendes til registrering af refusion af afløbsudgifter til in-
tegrationsydelse med 30 pct. refusion. 

 
  012 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integra-

tionsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct. refusion 
Her registreres refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af 
integrationsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct. refusion i 
de første 4 uger med ydelser. 

 
  013 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integra-

tionsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion 
Her registreres refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af 
integrationsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion fra 
den 5. til den 26. uge med ydelser. 

 
  014 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integra-

tionsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion 
Her registreres refusion integrationsydelse til udlændinge omfattet af 
integrationsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion fra 
den 27. til den 52. uge med ydelser. 

 
  015 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integra-

tionsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion 
Her registreres refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af 
integrationsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion fra 
den 53. uge med ydelser. 
 

  016 Refusion af integrationsydelse til andre med 80 pct. refusion 
Her registreres refusion af integrationsydelse til andre med 80 pct. re-
fusion i de første 4 uger med ydelser.
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  017 Refusion af integrationsydelse til andre med 40 pct. refusion 

Her registreres refusion af integrationsydelse til andre med 40 pct. re-
fusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser. 

 
  018 Refusion af integrationsydelse til andre med 30 pct. refusion 

Her registreres refusion af integrationsydelse til andre med 30 pct. re-
fusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser. 
 

  019 Refusion af integrationsydelse til andre med 20 pct. refusion 
Her registreres refusion af integrationsydelse til andre med 20 pct. re-
fusion fra den 53. uge med ydelser. 

 
  020 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c 

med 80 pct. refusion 
   Her registreres refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslo-

vens § 23 c med 80 pct. refusion 
 
  021 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c 

med 40 pct. refusion 
   Her registreres refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslo-

vens § 23 c med 40 pct. refusion 
 
  022 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c 

30 pct. refusion 
   Her registreres refusion af udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge 

integrationslovens § 23 c med 30 pct. refusion 
 
  023 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c 

med 20 pct. refusion 
   Her registreres refusion af udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge 

integrationslovens § 23 c med 20 pct. refusion 
 
5.46.65 Repatriering 
På denne funktion registreres udgifter vedrørende repatriering af udlændinge omfattet 
af repatrieringsloven. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
  001 Hjælp til repatriering 

Her registreres udgifter vedrørende hjælp til repatriering, jf. §§ 7 og 8 i 
repatrieringsloven, med 100 pct. refusion. Endvidere krediteres even-
tuel tilbagebetaling af hjælp til repatriering efter repatrieringslovens § 9. 

 
 
 


